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Příspěvek EPSU ke zpráv ě o pokroku 
vnit řního trhu elekt řiny 

a plynu   
 

Situace 
 

Kroky pro budoucnost 
Přispívat k Lisabonské strategii 

Soust ředit pozornost na kvalitu, spolehlivost a bezpe čnost  
neboli jak podep řít ekonomický r ůst a konkurenceschopnost  

 
EPSU vítá příležitost přispět k hodnocení vnitřního trhu plynu a elektřiny prováděného 
Komisí. Toto hodnocení bylo naplánováno v roce 2003 Směrnicemi (2003/54/ES a 
2003/55/ES). V dubnu 2005 požádal generální ředitel pan Lamoureux o názory EPSU a 
mnoha dalších organizací. Na konci roku má Komise vydat zprávu. S podobnou výzvou k 
předložení názorů a projednání možností pro budoucnost vystoupil ve dnech 1.-2. září 2005 
komisař Piebalgs na Fóru o elektřině.  
 
 
1.  Úvod 

EPSU již dlouho kritizovala vnitřní trh elektřiny a plynu a argumentovala, že tyto sektory 
nepotřebovaly a nepotřebují konkurenci, ale spolupráci, aby bylo dosaženo:  
� trvale udržitelného rozvoje;  
� spolehlivých a bezpečných dodávek opřených o stabilní investiční ovzduší a 

předvídatelný vývoj ceny;  
� sociální rovnosti, včetně zajištěného zaměstnání, ochrany zranitelných uživatelů, 

teritoriální a sociální soudržnosti;  
� demokratické kontroly těch univerzálních služeb, které jsou pro moderní společnosti 

klíčové.  
 
Směrnice budou snahám dosáhnout splnění požadavků kladených na členské státy bránit 
označením elektřiny a plynu za služby, které jsou ve všeobecném hospodářském zájmu. 
 
Spolupráce, veřejné vlastnictví a monopoly byly v mnoha zemích vyzkoušeným receptem, 
který po mnohá desetiletí přispíval k růstu a konkurenceschopnosti Evropy. Vycházelo se z 
pevné ekonomické teorie, která uznávala specifické charakteristické znaky veřejných 
dodávek elektřiny a plynu včetně důležitosti fyzikálních zákonů, dlouhodobé povahy investic 
a zejména to, že zvláště elektřina je zboží sociálního, a ne jen čistě komerčního charakteru. 
 
Tato koncepce byla změněna a nahrazena představou, že konkurence přinese při 
dosahování výše uvedených cílů lepší výsledky.Argumentem bylo, že vnitřní trh plynu a 
elektřiny přinese následující výhody:  

• nižší ceny pro domácnosti a velkoodběratele;  

• zlepšená sociální rovnost, sociální a teritoriální soudržnost, ochrana uživatelů; 
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• motivaci pro dlouhodobé plánování a investice do výzkumu a vývoje, což přispěje k 
systému spolehlivosti a bezpečnosti dodávek; 

• růst zaměstnanosti v nových službách a úspory z velkovýroby; 

• zlepšená ochrana životního prostředí. 
  
Zlepšená efektivnost by přispěla ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Vytvoření 
vnitřního trhu elektřiny a plynu se stalo součástí Lisabonské agendy. 
 
Konkurence byla zavedena Směrnicemi z roku 1996 (elektřina) a 1998 (plyn), které jen 
částečně přinesly to, co se očekávalo. Vlády schválily, aby se nejnutnější body, které je 
nutné splnit, staly součástí Lisabonské agendy. Směrnice byly upraveny Směrnicemi z roku 
2003. Tyto směrnice jasně uznávají společenskou povahu těchto služeb posílením 
povinností veřejných služeb, ochranou uživatele a dohledem nad průmyslem prostřednictvím 
kontrolních orgánů. Dalším uznáním životní důležitosti elektřiny byla Směrnice o bezpečnosti 
veřejných dodávek. Při zavádění této směrnice připustila Komise, že trh bezpečnost dodávek 
nepřinese. Směrnice SoS (bezpečnost dodávek) byla také reakcí na velké výpadky proudu v 
Evropě (Itálie) a na severovýchodě USA. 
 
 
2.  Stru čné shrnutí zprávy  

Pro získání lepšího a nezávislého pohledu na vývoj trhů elektřiny v Evropě nechala EPSU 
vypracovat studii o stavu evropských trhů elektřiny a plynu. O provedení této práce byla 
požádána mezinárodní Public Services International Research Unit of the University 
Greenwich (Výzkumná jednotka veřejných služeb Greenwichské univerzity) v Marvelu, což je 
jeden z nejrenomovanějších evropských ústavů zkoumající služby všeobecného 
(ekonomického) zájmu.  
 
V jeho hodnocení směrnic se uvádí:  

• ve všech členských státech zatím Směrnice nebyly zavedeny;  

• Směrnice se nezabývají ovládnutím trhu;  

• v mnoha členských zemích zatím nebyly vytvořeny podmínky pro velkoobchodní trh;  

• právo jednotlivých spotřebitelů volit dodavatele se použilo ke zdůvodnění otevření trhu 
bez záruky ekonomické výhody pro spotřebitele;  

• ochrana spotřebitele se nedotýká politiky tvorby cen (například že by tarify měly odrážet 
náklady, nebo že by společnosti neměly diskriminovat jednotlivé třídy uživatelů);  

• ustanovení o bezpečnosti dodávek ve směrnicích jsou zavádějící. Jsou doplňována 
Směrnicí o bezpečnosti dodávek. Velkou otázkou zůstává to, že směrnice neřeší 
nedostatečné investice a nevěnuje se spolehlivosti stávajícího systému;  

• rozčlenění cen pravděpodobně povede k rozdělení majetkových práv a rozruší spojení 
mezi rozvodnou společností a uživateli;  

• Směrnice nezajišťují udržení přiměřené výroby.  
  
Zpráva také analyzuje rozdílné (regionální) trhy. Zpráva ve svém hodnocení fungování trhů 
namítá, že některé země mají jen omezenou zkušenost s otevíráním trhu a konkurencí, a že 
již toto často vede k problémům. Na všech trzích je nedostatek investic. Obavou zůstává 
likvidita velkoobchodních trhů. K přecházení mezi dodavateli dochází méně, než je pro řádný 
fungující trh potřeba. Na všech trzích dochází ke koncentraci trhu a k vertikální integraci mezi 
výrobou a maloobchodem.  
 
I dva údajně nejúspěšnější trhy - severský region a UK (Anglie, Wales, Skotsko) - mají 
problémy. 
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Severský region - trh s elekt řinou 

Velkoobchodní trh je likvidní. Vyrůstá z místní osobité historie a podléhá specifickým 
podmínkám, takže pokud je ponechán sám sobě, je citlivý na počasí. Do nových kapacit bylo 
vloženo jen málo dlouhodobých investic. Suchá léta mohou na trhu vést k přídělovému 
systému nebo jiným opatřením. Nedostatky v dodávce mohou vést k velmi vysokým cenám 
pro podniky a domácnosti, takže je možné, že z některých zemí to bude podniky vyhánět. 
Vlhké počasí a nízké ceny mohou zase snadno vést k úpadku elektráren na fosilní palivo. 
Třebaže ke změnám dodavatelů docházelo ve větším rozsahu než ve zbytku Evropy, existují 
mezi severskými zeměmi rozdíly. Obecně spotřebitelé nepociťují, že by byli dobře 
informováni, nejsou nuceni k přecházení od jednoho výrobce k druhému, protože cenové 
rozdíly jsou malé a prodejci s nejnižšími cenami nechtějí nové zákazníky. Ceny pro 
domácnosti a do určitého rozsahu i pro velkoodběratele jsou kolísavé a dochází k vysokým 
energetickým špičkám, což spustí politickou debatu o reformách. Zpráva také poznamenává, 
že veřejné vlastnictví převažuje a možná sehrálo při maximalizaci zisku zpomalující úlohu. 
 
Spojené království 

Zpráva poznamenává, že UK má dlouhé zkušenosti s liberalizovanými trhy. Power Pool 
nefungoval a likvidita podle dohod NETA (a BETTA) je velmi omezená, neumožňuje hrát 
úlohu při stanovování ceny. Výhled na vstup nových výrobců je malý. Investice přicházejí 
nárazově a ve skocích a v současnosti se staví jen velmi málo kapacit, což možná způsobí 
kapacitní problémy. Zpráva analyzuje určité detaily maloobchodního trhu a všímá si velkých 
problémů vedoucích k vysokým cenám pro spotřebitele. „Konkurence v maloobchodě zatím 
nebyla schopná přinést malým spotřebitelům v Británii výhody ". 
 
Oba trhy se považují za modelové a každý má své problémy. Zpráva také analyzuje jiné trhy. 
 
Většina této analýzy není nová. Sdílejí ji mnohé jiné organizace a mnozí členové Komise. 
Zpráva se liší svou důkladností argumentace a zdůvodňování a tím, že se věnuje klíčové 
otázce - může konkurence fungovat? 
 
2.1  Může konkurence v oboru elekt řiny dob ře fungovat? 

Ve zvláštní kapitole zpráva zkoumá, zda může v sektoru elektřiny konkurence dobře 
fungovat. Všímá si řady přesných charakteristických rysů (ekonomických, fyzikálních, 
společenských, ekologických), o kterých říká, že se neprávem ignorují nebo jsou považovány 
za neplatné. Zpráva uzavírá, že volný velkoobchodní i maloobchodní trh s elektřinou a 
plynem je nerealizovatelný. 
 
Rovněž si všímá i toho, že konkurence přichází za cenu, která znamená pro investice 
prvořadé riziko. Uvádí, že „zatímco akcionáři zaplatí, pokud se investice nevydaří, 
spotřebitelé zaplatí vyšší investiční náklady vždy". Dále jsou zde náklady na přípravu a 
provoz trhu. „Zdá se být vysoce nepravděpodobné, že by fungování konkurence 
prostřednictvím zlepšování efektivnosti a kázně při rozhodování o investicích mohlo být tak 
účinné, aby to nahradilo tyto vyšší finanční a transakční náklady.”1 
 
Zpráva namítá, že předpoklady fungování velkoobchodních trhů (reakce na koherentní 
a včasné cenové signály vedoucí ke stimulaci správného množství investic, zabezpečení 
dodávek a volnému vstupu a výstupu výrobců) se nedají prošetřovat. Elektřina, považovaná 
za komoditu, se bude chovat jako komodita s monopolními cykly. Jen obtížn ě poskytne 
                                                
1 Cenou, která je neměřitelná, je to, že v komerčně fungujících systémech mizí smysl veřejného etosu nebo 

občanské odpovědnosti, který nelze zachytit ve smlouvách a je obtížně vyjádřitelný v peněžních jednotkách. 
V integrovaném podniku dodávek si může technik jedoucí do práce v elektrárně všimnout přerostlého stromu, 
který hrozí, že se dotkne vedení. Zavolá svého kolegu ve společnosti, který se stará o elektrické vedení, jenž 
se o věc postará. V rozdělených společnostech tito kolegové již nejsou kolegy a nemají k sobě navzájem žádný 
vztah. Smlouva tyto složité vztahy vůbec nedokáže zachytit. Prodejem a nákupem společností se situace ještě 
zhorší, nehledě na to, že skupiny údržbářů nemusí být k dispozici a že se stříhání stromů z důvodu 
racionalizace vynechává. To však je již jiná otázka. 
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stabilní základnu pro strojírenský, chemický a jiný  energeticky náro čný pr ůmysl, 
jestliže cena jednoho z jeho klí čových p říjmů a náklad ů takto rozsáhle fluktuuje.  
Výrobci budou mít mnoho možností, jak na tržní podmínky reagovat, a předvídání 
nedostatečných (nebo nadměrných) kapacit bude velmi problematické. Oddělení 
maloobchodu od výroby (Kalifornie 2000) znamená, že výrobci nemají vůči uživatelům 
přímou odpovědnost. 
 
Nebude existovat spolehlivá reference velkoobchodní ceny. Zavádění konkurence bude ležet 
na konečných spotřebitelích, aby častějším přechodem od jednoho dodavatele k druhému 
zajistili, že budou ceny odrážet jen náklady. Drobní uživatelé a domácnosti tento podnět 
nemají, nemají žádné zdroje a moc na trhu na to, aby si vyjednali lepší ceny. Drobní 
spotřebitelé tak riskují, že budou v důsledku svého nedostatku citlivosti na náklady 
vykořisťováni. Nejchudší spotřebitelé jsou v nejhorší situaci.  
Zpráva dále uvádí, že velké integrované společnosti, regulované demokraticky odpovědným 
regulačním orgánem, nejsou pro trh s elektřinou a plyne účinnou odpovědí. Pro členské státy 
nebude rozčlenění těchto společností přínosem. 
 
 

2.2  Zaměstnanci a vnit řní trh  

EPSU argumentovala, že vnitřní trh má pro pracovníky sektoru velmi negativní důsledky. 
Zpráva shrnuje závěry několika studií a další průzkum trendů zaměstnanosti. Výsledky jsou 
prostě zničující a znamenají potvrzení našeho stanoviska.  
 
Vnitřní trh s elektřinou a plynem:  

• vedl během 10 let ke zrušení 300.000 pracovních míst (některá čísla uvádějí 330.000). I 
když tato ztráta pracovních míst přispěla ke zřejmému zvýšení produktivity práce, byl to 
jen jednostranný efekt, který nepřinesl dlouhodobé zisky dynamické efektivnosti, čímž 
nahlodal zásady teorie konkurence;  

• snížil krácením příjmů pracovníků a jejich rodin mzdové náklady. Předpokládá se, že to 
bude mimo jiné pokračovat prostřednictvím outsourcingu;  

• vnesl mezi zaměstnance větší pružnost a nejistotu;  

• dotknul se školení, výzkumu a vývoje a vede k nedostatku kvalifikovaných sil 
a technologické stagnaci. Tento nedostatek kvalifikovaných sil může mít dopad na 
spolehlivost a bezpečnost dodávek.  

 
Studie jsou neprůkazné, pokud se týká toho, jak vnitřní trh ovlivnil ženy ve srovnání s muži. 
Některá zjištění naznačují, že ženy jsou zasaženy více, zejména v nových členských státech, 
zatímco jiná zjištění jsou neutrální. Žádná zjištění ale nejsou pozitivní. 
 
Staré a nové členské státy jsou postiženy stejně. Podobné důsledky se proto mohou 
očekávat pro Bulharsko, Rumunsko a další země v jihovýchodní Evropě. Rozdíl je v tom, že 
v některých těchto zemích je velmi vysoká nezaměstnanost dosahující i více než 30 %, sítě 
sociálního zajištění nemají stejnou povahu jako ve starých státech Evropské unie že 
společnosti nejsou tak bohaté. 
 
Zpráva uvádí, že referenční zprávy Komise neobsahují žádné informace o zaměstnanosti, 
kvalifikaci a dalším vzdělávání a považuje to za významné opomenutí. To Dále zdůrazňuje, 
že údaje pro plynařský průmysl jsou ještě nerovnoměrnější a vyzývá Komisi, aby to 
napravila. 
  
Nejsou známy žádné studie, které by ukazovaly, že by vnitřní trh s elektřinou a plynem 
vytvořil pracovní příležitosti v jiném ekonomickém odvětví. Existující informace se opírají o 
ekonometrické modely, které vycházejí z předpokladu, že konkurence funguje, aniž by braly 
stávající situaci v úvahu. 
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Program vnit řního trhu k zisku v oblasti životní úrovn ě a dobré životní situace 
zaměstnanc ů a jejich rodin nep řispěl. Negativní dopad na zam ěstnanost lze více než 
jakémukoli jinému faktoru p římo p řipsat vnit řnímu trhu s elekt řinou a plynem.  
 
Evropská komise zahájila studii pro vyhodnocení dop adu na zam ěstnanost. EPSU 
a její sociální partne ři se této studie zú častní, pokud se bude provád ět nezaujatým 
způsobem. Studie bude probíhat jeden rok. S tím nesouh lasíme, protože se tímto 
způsobem stávající a b ěžně přístupná data zametou pod koberec, aby se skryly 
negativní dopady vnit řního trhu. Je t řeba to zahrnout do hodnotících zpráv.  
 

2.3. Co je podle zprávy t řeba ud ělat  
Zpráva uvádí, že je třeba se věnovat 6 problémům.  

Adekvátnost výroby a dodávek plynu  
V odvětví výroby elektřiny a velkoobchodu s plynem by měla být Směrnice doplněna o 
požadavek toho, aby zodpovědné veřejné orgány zajistily dostupnost dostatečné výrobní 
kapacity a uzavření smluv na dostačující množství plynu. Taková povinnost není slučitelná s 
volnými trhy s elektřinou a plynem, protože na volném trhu se vstup a výstup nemůže 
kontrolovat. Přednostní právo jediného odběratele elektřiny, které existovalo ve Směrnici o 
elektřině z roku 1996, třebaže ve zkomolené a zmatené verzi, je zřejmě cestou, jak takovou 
povinnost splnit. V podmínkách jediného odběratele lze stále ještě konkurenční tlak na 
výrobce a velkoobchodníky s plynem uplatnit. Například tam, kde jsou potřeba zavést nové 
kapacity nebo nové dodávky plynu, by se mohla uplatnit konkurence při budování nové 
kapacity nebo uzavírání nové smlouvy na odběr plynu tím, že se smlouva uzavře se 
společností, která nabídla nejlepší podmínky. Na stávající výrobní kapacitu by se mohla 
sjednat časově omezená smlouva a pravidelně by probíhalo nové nabídkové řízení, čím by 
se zajistilo, že dodaná energie bude vyráběna s nejnižšími možnými náklady. 
 

Konkurence v maloobchod ě  
Konkurence v maloobchodě pro malé spotřebitele jasně přináší větší náklady, než by bylo 
možno získat fungováním konkurence a vystavuje malé spotřebitele vykořisťování a vyšším 
cenám, než by byly ceny oprávněné. Dřívější verze směrnic pouze vyžadovaly, aby byly 
maloobchodní trhy otevřeny velkým spotřebitelům. Směrnice by se měla novelizovat tak, aby 
dovolila členským státům omezit maloobchodní konkurenci na třetinu trhu, jako tomu bylo v 
první směrnici o elektřině. Pokud nebude maloobchodní konkurence pro malé spotřebitele 
schválena, musí se zavést řádně regulovaný tarif, který nedovolí, aby by malí spotřebitelé 
dotovali velké spotřebitele. 
 

Kvalifikace a zam ěstnanost 
Komise musí zajistit, aby se shromáždily podrobné údaje o zaměstnanosti, což umožní 
monitorovat situaci z hlediska kvalifikace, zejména pro odvětví plynu, kde je dat obzvlášť 
málo. Je nutné se zabývat nízkou úrovní zaměstnanosti žen v tomto odvětví. Může být také 
nezbytné revidovat směrnice tak, aby byly společnosti odpovědné za odbornou přípravu 
svých zaměstnanců a aby zajistily,, že se snižování nákladů nebude provádět na úkor jejich 
pracovních podmínek. 
 

Spolehlivost rozvodné sít ě 
Regulační režimy, které se mají zavést, vytvářejí pro společnosti silné podněty ke snižování 
nákladů a k tlaku na kontrolní orgány, aby prosazovaly snižování nákladů i tehdy, když 
dlouhodobě přinesou zhoubný dopad na spolehlivost. Je třeba vybudovat mnohem lepší 
rovnováhu, jež však stále ještě bude společnosti podporovat ve zvyšování efektivnosti, tak 
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jako to dělaly po celou dobu existence elektrárenského a plynařského odvětví, avšak od 
společností bude vyžadovat, aby ukázaly, že snižování nákladů nebude negativně ovlivňovat 
spolehlivost systému. 
 

Trvalá udržitelnost 
Směrnice musí uznat, že hodně z investic nové generace (včetně opatření na straně 
poptávky) v energetickém průmyslu bude výsledkem záměrů veřejné politiky, a ne tržních sil. 
Princip jediného odběratele je velice vhodný pro zajištění toho, aby se co nejlépe využily 
menší zdroje výroby elektřiny jako například obnovitelné zdroje a kogenerační zařízení. 
 

Demokratická kontrola 
Úloha regulačního orgánu bude v takovém systému klíčová. Většina zemí Evropské unie má 
nyní dobře vybavené regulační orgány, všeobecně s dobrou úrovní kompetence v daném 
odvětví. Tyto regulační orgány byly ovšem jen zřídka vybrány podle obecných 
demokratických kritérií. Jejich členové byli většinou vybíráni z velmi úzké, na obchod 
orientované komunity se silným konkurenčním programem. Regulační orgány musí být 
otevřené mnohem širší veřejnosti a musí v ní být zastoupeni představitelé všech zájmových 
skupin včetně ekologů, spotřebitelských organizací a odborů. Jenom tímto způsobem se 
mohou stát legitimním reprezentantem veřejnosti. 
 
 
3.  Naše závěry ze zprávy 

 
EPSU dochází na základ ě této zprávy k záv ěru, že konkurence na evropských 
energetických trzích, kterou Sm ěrnice doporu čují: 
 
� nebude zejména v důsledku ekonomických, fyzikálních a společenských vlastností 

elektřiny fungovat;  
� ohrozí bezpečnost dodávek a dlouhodobou stabilitu energetické infrastruktury Evropy; 
� ponechá domácí uživatele bez ochrany proti vrtochům trhu;  
� dále zhorší zaměstnanost, pracovní podmínky, kvalifikaci i celkovou pohodu 

zaměstnanců; 
� negativně ovlivní velké průmyslové uživatele ohrožením jejich konkurenčního postavení, 

omezením růstu a zaměstnanosti.  
 
Na rozdíl od názoru, který se stal zažitým dogmatem , nepom ůže vnit řní trh plynu a 
elekt řiny Evropské unii dosáhnout lisabonských cíl ů stát se nejdynami čtějším 
a nejvíce konkurenceschopným regionem sv ěta.   
 
Směrnice a regula ční přístupy pot řebují zm ěny.  
 
 

4. Naše počáteční reakce na konzultace DG Tren  

EPSU odeslala začátkem srpna první reakci. V naší odpovědi: 

� vítáme, že bude mít EPSU a jiní účastníci možnost přispět k diskusi, která je zcela 
v souladu s vyjádřením komisaře Piebalgse pro EPSU z 23. března 2005; 

� EPSU zpochybňuje vhodnost Generálního ředitelství Komise DG TREN vyhodnocovat 
výsledky vnitřního trhu, protože existuje riziko, že Komise bude ve svém hodnocení 
předpojatá. Tuto kritiku jsme vyjádřili při několika jiných příležitostech (v Metodologické 
poznámce pro horizontální vyhodnocování, v horizontálním vyhodnocení liberalizovaných 
sítí průmyslu); 
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� vyzýváme k účastnickému přístupu při vyhodnocování a vypracovávání referenčních 
studií. Opět vítáme závazek pana Piebalgse podrobit výsledek hodnocení a možné 
závěry široké veřejné konzultaci a debatě. Tato debata musí být širší a mnohem 
obsažnější než tak zvaná fóra ve Florencii, Madridu (a Aténách); 

� žádáme, aby byl ještě před přijetím návrhů konzultován Výbor pro sociální dialog pro 
elektrárenské odvětví a po svém ustanovení i Výbor pro sociální dialog v plynárenském 
odvětví a aby byl v úvahu vzat i obecnější závazek Komise podporovat sociální dialog 
v oblasti odvětvových politik (Sdělení o restrukturalizaci a zaměstnanosti 
COM(2005)120); 

� EPSU navrhuje další otázky, které by se měly do hodnocení zahrnout: především dopad 
na zaměstnanost, rovný přístup, životní prostředí a sociální a teritoriální soudržnost. 
Nesouhlasíme s odložením zasazení některých těchto otázek až do doby, kdy budou 
k dispozici další studie, když je již po ruce běžně přístupný stávající materiál, zejména 
pokud se týká zaměstnanosti. Vnitřní trh jasně vedl ke ztrátě pracovních míst, 
outsourcingu a rozšiřování deficitu v kvalifikaci se společným dopadem na zaměstnanost 
žen; 

� zdůrazňujeme, že hodnocení by mělo vzít v úvahu dopad vnitřního trhu na realizaci 
a podporu dalších energetických politik, například pokud se týká emisí CO2. Odvoláváme 
se na naše připomínky ke 4. a 5. referenční zprávě. Vyhodnocení musí rovněž brát 
v úvahu vhodnou úroveň analýzy, například pokud se týká cen. Ne všechna zvýšení ceny 
mohou být připisována ekologickým daním a jiným příplatkům. Důležitou úlohu sehrávají 
ceny paliva a regulační kroky; 

� EPSU vyžaduje, aby hodnocení také zvážilo distribuční otázky. Přispěl vnitřní trh k větší 
sociální rovnosti nebo přiostřil rozdíly? 

� namítáme, že hodnocení je také srovnávající. Existuje mnoho materiálů ukazujících, že 
neexistují základy pro vytvoření konkurence v průmyslu elektřiny a plynu. Velká část 
těchto materiálů má jak se zdá větší vysvětlující sílu než současné teorie, o které se 
opírá vnitřní energetický trh. Další překážkou jsou fyzikální charakteristické znaky 
elektřiny– zákony fyziky nemusí poslouchat aplikovanou ekonomiku. 

 
Zdůrazňujeme 4 body, které by měly sehrávat důležitou úlohu v diskusi: „Jak dále?" 
� Je třeba posílit demokratickou kontrolu. 
� Větší prioritu by měla dostat sociální dimenze nebo koncentrace na povinnosti veřejných 

služeb.  
� Je třeba znovu přehodnotit otevření trhu pro domácí uživatele v roce 2007. 
� Je třeba pečlivého přístupu k rozčleňování vlastnictví. 
 
V dalších kapitolách rozpracováváme náš přístup ještě dále. 
 
5.  Současný konsensus  

V průmyslových kruzích, Komisi, Parlamentu, Radě a mezi vědci vládne v současnosti 
konsensus v tom, že vnitřní energetický trh má své vady. Tyto vady ovšem lze překonat 
skrze větší konkurenci a houževnatějším vystavováním se větší konkurenci.  
 
Pacient : „Doktore, ten lék IEM 1, který jste mi předepsal, nezabírá!"  
Lékař: „Tak vám potom zvýším dávky."  
Pacient  se vrací po dvou týdnech: „Doktore, tenhle lék IEM II stále nezabírá a zaznamenal 
jsem několik vedlejších účinků.“  
Lékař: „Nebojte se, já vám dávky zvýším. A tyhle vedlejší účinky jsou dočasné." 
Po týdnu pacient navštíví lékaře. 
Pacient : „Omdlel jsem a cítím se vážně nemocen."  
Lékař: „To je dočasné. Zvýšíme dávky a přidáme další léky."  
Pacient : „Ale doktore, četl jsem práci známého profesora, který říká, že problémy, které 
mám, způsobuje tento lék!"  
Lékař: „To je zkreslená teorie. Nevěřte všemu, co se vám říká."  
Pacient  přikývne, nechá lék na stole a odchází.  
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Mnohé organizace navrhovaly opatření, jak donutit trh, aby fungoval a zlepšoval se. Zdá se, 
že existuje konsensus v otázce, že je nutný přesun od národních trhů k regionálním trhům, k 
jednomu evropskému trhu, k jednomu evropskému regulovanému prostoru, který bude 
pokrývat jihovýchodní Evropu i Ukrajinu, Moldavsko a Rusko. 
 
Skeptický postoj téměř neexistuje, s výjimkou profesionálních techniků. Za povšimnutí stojí 
názory UCTE, organizace, která se nejvíce zabývá zajištěním spolehlivosti a bezpečnosti 
systému (a v důsledku toho je to jedna z mála organizací, které ještě zbývají a která je v 
určitém smyslu pověřena posláním veřejných služeb). V prezentaci na 12. fóru ve Florencii 
vyjádřila UCTE řadu důležitých postřehů, které lze stěží označit za schvalování vnitřního trhu 
a současné strategie pokračování v rozšiřování evropského trhu: 

• Pokud se týká propojení s jihovýchodní Evropou, Tureckem a zeměmi bývalého 
Sovětského svazu, uvádí, že se kvůli každému systému rozšíření nesmíme vzdávat 
spolehlivé distribuční sítě. 

 
UCTE uvádí, že bezpečnost systému vyžaduje: 

• značně zvýšené toky elektřiny, které dosahují mezí únosnosti sítě;  

• celým systémem se šíří přetížení propojení;  

• další rozvoj vnitřního trhu s elektřinou by měl pamatovat na bezpečnostní překážky a 
vzájemné závislosti2. 

 
Prezentace UCTE namítá, že je naléhav ě třeba zajistit stabilní regula ční rámec 
s dlouhodobou perspektivou a bezpe čnostní filosofií.  Nebo jinými slovy řečeno: 
současnému vnitřnímu trhu chybí dlouhodobá perspektiva, bezpečnostní filosofie a stabilní 
rámec. Může být hodnocení vnitřního trhu ještě více zdrcující? Je zajímavé, že techničtí 
odborníci USA vyjadřují podobné obavy. Reprodukovali jsme v příloze shrnutí a doporučení 
nedávné zprávy týkající se pozadí velkého výpadku proudu (Blackout) v USA (srpen 2003).3 
 
EPSU souhlasí se stabilním regulačním rámcem. Takovýto systém existoval a rámec 
založený na dlouhodobém plánování, schopný integrování politických požadavků jako je 
podpora obnovitelných zdrojů, úspor energie a kogeneračních systémů neodpovídá 
současnému konkurenčnímu přístupu poháněného ziskem. Stabilní regulační rámec, který 
dovoluje tvorbu cen na bázi nákladů pod regulačním dohledem zajistí v odvětví i mimo něj 
zaměstnanost. Jak toho však nyní dosáhneme? 
 
 
 
 

                                                
2 Zpráva také uvádí, že délka autorizačních postupů pro nová elektrická vedení nedrží krok s rozvojem trhu. 

Poznamenáváme, že by bylo zvláštní, kdyby tyto postupy bylo třeba podřídit rozvoji trhu a neumožnit vyjádření 
demokratických obav. 

3 Contributions of the restructuring of the electric power industry to the August 14, 2003 blackout; Jack Casazza, 
Frank Delea, George Loehr, členové, Power Engineers Supporting Truth (Energetičtí technici podporující 
pravdu), srpen 2005 
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6.  Přístup EPSU k vnit řnímu trhu elekt řiny a plynu  

EPSU již dříve přispívala k diskusi o rozvoji vnitřního trhu.4 Naše stanovisko zůstává kritické. 
• EPSU je zásadně kritická k vnitřnímu energetickému trhu. V současné formě systém 

nebude fungovat a neposkytuje více výhod než předcházející kooperativnější přístup, a 
přitom nyní dochází ke zvýšení rizik. 

• Jestliže budou opatření, která jsou navrhována některými organizacemi a která se 
vyslovují pro vizi Evropské komise pokud jde o konkurenci, pokračovat, povede to k 
roztříštění průmyslu, zvýšení rizika a menší ochraně spotřebitele a zásadně to ohrozí 
spolehlivost energetické infrastruktury Evropy.  

• Od těchto opatření čekáme další snižování zaměstnanosti, zvyšování problémů 
spojených s nedostatečnou kvalifikací s negativním vlivem na rovný přístup a 
zaměstnávání žen (tak jako v nových členských státech), což povede ke zvýšenému 
outsourcingu služeb, jako jsou pohotovostní centra, informační technologie a back-office 
služby, odečítání stavů elektroměrů a plynoměrů, údržba, omezování zvyšování 
kvalifikace a rozvoje výzkumu a vývoje atd. Tyto služby jsou často obsluhovány s nižším 
platem a podmínkami. Dopad na spolehlivost slze očekávat.  

 
Většina organizací tvrdí, že je možný další pokrok pro zajištění konkurence a že je potřeba 
ho dosáhnout. V sou časnosti neexistuje v ětšinový názor na zm ěnu ke kooperativnímu 
přístupu, který by se opíral o dlouhodobé plánování a  investice, soust řeďoval energii 
elektrárenského a plynárenského pr ůmyslu a jejich uživatel ů na řešení globálního 
oteplování, spolehlivosti a bezpe čnosti otázek dodávek.  Je nutné sjednotit síly podle 
velkého evropského programu ke snížení závislosti na fosilních palivech a posunout Evropu 
směrem k trvale udržitelnému vývoji a snižování emisí, například na základě vodíkové 
ekonomiky, jak to obhajují evropské politické strany. 
  
Aby se Evropská unie dostala zpátky na cestu ke kooperatívnějšímu přístupu, navrhujeme 
toto: 

� Žádné nové iniciativy k podpoře vnitřního trhu a větší konkurence v elektrárenském a 
plynárenském odvětví. Realizaci směrnic je třeba dokončit a získat další zkušenosti 
včetně toho, jak mezi sebou různé Směrnice vzájemně působí. Určité skupiny dál 
požadují změny, dokud nebudou konečné výsledky mluvit v jejich prospěch. To bude na 
účet jiných skupin a zejména domácích a zranitelných uživatelů jako jsou chudí a staří 
odběratelé. 

� Žádné rozčleňování vlastnictví - je to ekonomicky zbytečné. Dohled na nediskriminující 
přístup k rozvodům je zajišťován regulačními orgány. 

� Všechny návrhy z Florencie, Madridu (a Atén) by měly být předloženy ke schválení 
parlamentu. Mnohá opatření se navrhují za účelem, aby se stal na základě diskusí mezi 
zástupci průmyslu, regulačními orgány a experty Komise a členských států úkolem těchto 
fór vnitřní trh. Tento proces uniká demokratické kontrole.  

 
Na vnitřním trhu by mělo být možné vyčlenění některých zemí: 
� Trh pro domácí uživatele by měl zůstat uzavřený pro ty země, které chtějí i po 1. červenci 

2007 pokračovat v provozování regulovaného tarifu pro domácnosti s dohledem 
regulačních orgánů; zpráva PSIRU uvádí, že: „Maloobchodní konkurence pro malé 
spotřebitele jasně přináší více nákladů, než jaké by byly při konkurenčních operacích a 
malé spotřebitele vystavuje vykořisťování a vyšším než odůvodnitelným cenám. (...) 
Jestliže se nepřijme maloobchodní konkurence pro malé spotřebitele, musí se zavést 
řádně regulovaný tarif, který nedovoluje riziko, že by malí spotřebitelé podlehli velkým 
spotřebitelům."  

                                                
4 Stanovisko EPSU ke sdělení Evropské komise „Nedávný pokrok v budování vnitřního trhu elektřiny" (Com 2000) 

297 final 16/05/2000 
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� Státům by mělo být dovoleno se na základě demokratického rozhodnutí jejich 
obyvatelstva, například v referendu, vnitřního trhu neúčastnit Jednou z možných cest jak 
to udělat, je vrátit zpět různé možnosti Směrnic 1996 a 1998, jako je model Jediného 
odběratele; 

� Členské státy by měly být schopné se neúčastnit 10 % cíle, v čemž by bylo zahrnuto jisté 
procento přeshraničního obchodu s elektřinou (dovoz/vývoz) v porovnání s instalovanou 
kapacitou. 

 
Tyto možnosti se neúčastnit vnitřního trhu jsou nezbytné pro zajištění demokratické povahy 
EU. Občané Evropy musí být schopni změnit rozhodnutí, jestliže je vidět, že mají negativní 
důsledky. Bez těchto možností volby nemohou národní vlády na legitimní obavy reagovat.  
  
Je zapotřebí přijmout nová opatření: 

� je potřebné doplnit Směrnice a/nebo zavést regulační přístup, který definuje, že závody 
na výrobu elektřiny a plynu by měly mít dostačující a kvalifikovaný personál, aby byly 
schopné plnit svoje funkce včetně vztahu se zákazníky, a kapacitu, aby mohly reagovat 
na nepředpokládané události (čili „události vyšší moci").  

� Měly by se stanovit cíle jak pro výzkum, tak i vývoj, a pro investování do zvyšování 
kvalifikace. Tyto cíle by se měly opírat o tři nejlépe fungující podniky. Ostatní společnosti 
by měly mít 3 roky na to, aby této úrovně spontánně dosáhly. Poté by se cíle staly 
závaznými. Mezi sociálními partnery by měly být rozpracovávány Národní akční plány 
zvyšování kvalifikace v elektrárenském a plynárenském odvětví; 

� Podobné cíle by se měly stanovit pro investice do údržby a oprav, a to s podobným 
dopadem.  

 
EPSU podporuje následující přístup k novým opatřením, která by měla:  
 
� zvyšovat demokratickou kontrolu a posilovat zapojení občanů do dohledu na závody. 

Prvním konkrétním krokem je, že před přechodem k regionálním trhům by regulační 
orgány měly mít trvalou strukturu pro zapojení občanů a jejich organizací, jako jsou 
skupiny proti chudobě, odborové svazy, obce atd. Konkrétní forma může být různá, ale je 
třeba, aby byla trvalá a strukturovaná. Od chudých uživatelů by se měly průběžně 
vyžadovat jejich názory. Mohli by potřebovat pomoc prostřednictvím například 
takzvaných obhájců spotřebitele;   

� S každým krokem se budování vnitřního trhu více vzdaluje občanům a uniká jejich 
kontrole. ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas - Evropská 
skupina regulačních orgánů pro elektřinu a plyn) je špatná náhrada. To je třeba 
napravit. Hlavní otázkou je nedostatek demokratického řízení. Není jasné, kdo bude 
například provádět dohled na regionální trhy.   

� Zpráva PSIRU říká: „Úloha regulačního orgánu bude v takovém systému klíčová. 
Většina zemí Evropské unie má nyní dobře vybavené regulační orgány, všeobecně s 
dobrou úrovní kompetence v daném odvětví. Tyto regulační orgány byly ovšem jen 
zřídka vybrány podle obecných demokratických kritérií. Jejich členové byli většinou 
vybíráni z velmi úzké, na obchod orientované komunity se silným konkurenčním 
programem. Regulační orgány musí být otevřené mnohem širší veřejnosti a musí v ní 
být zastoupeni představitelé všech zájmových skupin včetně ekologů, 
spotřebitelských organizací a odborů. Jenom tímto způsobem se mohou stát 
legitimním reprezentantem veřejnosti.“  

� Posílit povinnosti veřejných služeb.  
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� Posun od národních k regionálním trhům může oslabit ochranu spotřebitele. Přímé 
opatření na ochranu uživatele má přesněji definovat co je přiměřená cena a 
přiměřená míra návratnosti.  

� EPSU při různých příležitostech argumentovala ve prospěch Struktury pro služby 
veřejného zájmy a pro Evropské pozorování služeb veřejného zájmu;  

� Zvýšit zaměstnanost v průmyslu, zlepšit pracovní podmínky, zajistit trénink a přispívat k 
rovnosti.  
� Jak bylo dostatečně ukázáno, na zaměstnance to mělo negativní dopad. Smlouva 

o EU sama tvrdí, že EU by měla být prostorem, který přispívá ke zlepšení životních 
a pracovních podmínek. Neříká, že Komise by měla dávat přednost jedné skupině 
před jinou. Záměrem je, aby všechny skupiny procházely vzestupem.  

� Zpráva PSIRU uvádí: „Komise musí zajistit, aby se shromáždily podrobné údaje o 
zaměstnanosti, což umožní monitorovat situaci z hlediska kvalifikace, zejména pro 
odvětví plynu, kde je dat obzvlášť málo. Je nutné se zabývat nízkou úrovní 
zaměstnanosti žen v tomto odvětví. Může být také nezbytné revidovat směrnice tak, 
aby byly společnosti odpovědné za odbornou přípravu svých zaměstnanců a aby 
zajistily,, že se snižování nákladů nebude provádět na úkor jejich pracovních 
podmínek.“  

� Stabilní zaměstnanost dále zajišťuje, že systém zůstává spolehlivý a bezpečný.  
� Nová opatření by měla přímo a měřitelným způsobem prokázat pozitivní přínos k boji 

s nezaměstnaností.  

� Zlepšovat spolehlivost a bezpečnost elektrárenských a plynárenských systémů.  

� Každý nový krok by měl být důkladně posouzen, zda zlepšuje spolehlivost nebo ne. 
Neměli bychom se ptát: „můžeme to udělat“ bez toho, že bychom zhoršili 
spolehlivost?, ale: jestliže to uděláme, zlepší se spolehlivost? EPSU se domnívá, že 
s fragmentovanějším systémem, kde bude více hráčů a více vztahů mezi těmito 
různými hráči každé skupiny a každým jednotlivcem v oné skupině s konkrétními 
zájmy, se spolehlivost zhoršuje a je obtížnější ji monitorovat. Filosofie bezpečnosti a 
spolehlivosti na vnitřním trhu může právem vyžadovat přechod od N-1 spolehlivosti k 
N-2. 

� Zpráva PSIRU: „Regulační režimy, které se mají zavést, vytvářejí pro společnosti 
silné podněty ke snižování nákladů a k tlaku na kontrolní orgány, aby prosazovaly 
snižování nákladů i tehdy, když dlouhodobě přinesou zhoubný dopad na spolehlivost. 
Je třeba vybudovat mnohem lepší rovnováhu, jež však stále ještě bude společnosti 
podporovat ve zvyšování efektivnosti, tak jako to dělaly po celou dobu existence 
elektrárenského a plynařského odvětví, avšak od společností bude vyžadovat, aby 
ukázaly, že snižování nákladů nebude negativně ovlivňovat spolehlivost systému.“  

� Také to znamená, že je třeba zvážit účinky na palivové směsi. Vyvážená palivová 
směs přispívá k bezpečnosti.  

� Ze zprávy PSIRU: „V odvětví výroby elektřiny a velkoobchodu s plynem by měla být 
Směrnice doplněna o požadavek toho, aby zodpovědné veřejné orgány zajistily 
dostupnost dostatečné výrobní kapacity a uzavření smluv na dostačující množství 
plynu.“  

� Rovněž je třeba zlepšit regulační kontrolu a monitorování s pohybem směrem k 
regionálním trhům.  

� Pomoci Evropě dosáhnout trvale udržitelný vývoj  

� Nová opatření třeba posoudit z toho hlediska, jak například chrání životní prostředí, 
podporují obnovitelné zdroje a snižují emise CO2.  

� Zpráva PSIRU: „Směrnice musí uznat, že hodně z investic nové generace (včetně 
opatření na straně poptávky) v energetickém průmyslu bude výsledkem záměrů 
veřejné politiky, a ne tržních sil. Princip jediného odběratele je velice vhodný pro 
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zajištění toho, aby se co nejlépe využily menší zdroje výroby elektřiny jako například 
obnovitelné zdroje a kogenerační zařízení.“  

 
Navrhujeme, aby se těchto 5 kritérií stalo nedílnou součástí dalšího plánování 
v energetickém průmyslu. Všechny nové návrhy by měly těchto 5 kritérií podporovat a 
všechna dodržovat. Pokud tomu tak nebude, bude nutné přijmout kompenzační opatření. 
 
  
EPSU je Evropská federace odborových svaz ů veřejných služeb . Prostřednictvím jejich 
215 odborových svazů je organizováno8 milionů zaměstnanců. EPSU je největším svazem 
Konfederace Evropských odborových svazů ETUC. Sdružujeme pracující ve veřejných 
službách jako jsou místní, regionální, národní a evropské správy, zdravotní a sociální služby 
a veřejné dodávky (elektřina, plyn, voda a odpady). 
 
Odborové svazy přidružené k EPSU sdružují pracovníky v odvětví výroby elektřiny a plynu, 
rozvodu/dopravě, distribuci, maloobchodních a pomocných službách. Naši členové pracují se 
všemi druhy paliv (voda, obnovitelné zdroje, jaderná paliva, ropa, uhlí, plyn...). Naši členové 
jsou aktivní ve veřejných i soukromých společnostech, ve velkých nadnárodních i v malých 
obecních společnostech. 
 
EPSU zastupuje několik set tisíc pracujících v mnoha stovkách závodů ležících po celé 
Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a jihovýchodní Evropě. Členové EPSU 
mají nesmírný zájem o otázku restrukturalizace, protože v sázce jsou jejich pracovní místa a 
životy. Členové EPSU jsou rovněž spotřebiteli a občany. Chápou důležitost bezpečných a 
spolehlivých dodávek plynu a elektřiny za nízké ceny pro hospodářství. EPSU se sama při 
mnoha různých příležitostech k vnitřnímu trhu elektřiny a plynu vyjádřila kriticky. 
 
EPSU je zastoupena ve Výboru pro sociální dialog v otázkách elektřiny prostřednictvím 
Eurelectric. Angažujeme se v Eurogasu, abychom rozvíjeli sociální dialog. EPSU má také 
zástupce v Evropském fóru energie a dopravy.  
 

Pro další informaci  
www.epsu.org 

epsu@epsu.org 
 

EPSU 
Rue Royale 45, box 1 

1000 Brussel 
Belgie 
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Příloha 1 

 
Omezení plynoucí z charakteru elekt řiny, kv ůli kterým je konkurence nefunk ční  

 
Elekt řina je ve řejná služba a spole čenský statek  
Výchozím bodem stanoviska EPSU je, že služby v oboru elektřiny by měly být spolehlivé, 
bezpečné, cenově přístupné a trvale udržitelné. Reforma trhu s elektřinou a plynem by se 
měla posuzovat podle toho, jak realizaci těchto cílů napomáhá. Problémy, ba dokonce i 
katastrofy, které přináší reforma trhu na mnoha místech světa, se objevují proto, že se tyto 
reformy neodvíjí od konečného výsledku. Reformy ztratily ze zřetele sociální složku služeb 
elektřiny: jejich zásadní povahu přispívající k rozvoji ekonomik a sociální a regionální 
soudržnosti. 5 
 
Sociální složka má politické důsledky, na což poukázal jihoaustralský nezávislý regulátor 
Lewis Owen.  
 
Tržní mechanismus znamená přechod na zvýšení spotřebních cen o 50, 100 či více procent 
s tím, že se tvrdí že je to dobrý a efektivní výsledek. Owen se ptá sám sebe, zda je naivita 
nutnou vlastností tržního ekonoma.6  
 
Směrnice do určité míry tento sociální aspekt uznaly tím, že připustily, že elektřina je veřejná 
služba, že členské státy mohou veřejným službám ukládat úkoly a že mají zajistit dostupné 
ceny, které by si lidé mohli dovolit a že mají chránit zranitelné zákazníky.  
 
Současná diskuse o budoucnosti vnitřního trhu není zaměřena na to, jak budou státy tyto 
zásady provádět.   
  
Dogmatické použití ekonomické teorie ignoruje vyjád řenou kritiku  
 Hodně z problémů reformy elektřiny dále vyplývá z nesprávné aplikace ekonomické teorie. 
Současná neoliberální teorie zpochybňuje intervenční úlohu státu, a v důsledku toho 
i státních a obecních společností jako nástrojů k realizaci cílů státu. Snaží se takovéto 
modely ekonomického řízení podlomit. To vychází z nedůvěry ke státu, ignorování toho, že 
různé státy (a jejich činitelé jako jsou státní a obecní společnosti) ve skutečnosti jednaly ve 
prospěch svých občanů.  
 
Politické závěry čerpané z modelů ignorujících tyto skutečnosti jsou v nejlepším případě 
zavádějící a v nejhorším jde o pseudovědeckou interpretaci ideologického přesvědčení těch, 
kdo budují modely zaměřené proti státu.7 
 
Neoliberální teorie je návratem k laissez-faire - myšlení minulosti. Tvrdí, že zboží se prodává 
na konkurenčním trhu. Všechny informace týkající se tohoto zboží by měly být mezi výrobci a 
uživateli veřejně známé. Všichni víme, že tomu tak u elektřiny není. Výrobci vědí více o 
kvalitě a množství než uživatelé. Informace jsou asymetrické. Aby uživatelé dostali úplné 
informace, stojí je to velmi vysoké náklady. Uživatelé se budou bát, že společnosti, vedené 
snahou o maximalizaci zisku, budou spotřebitele podvádět. Uživatelé proto dávají přednost 
státním společnostem, kde je maximalizace zisku buď odstraněna, nebo ji tyto společnosti 
zvládají.  
Kritiku myšlení laissez-faire velmi dobře vyjádřil Keynes. John Maynard Keynes stanovil ve 
20. letech minulého století podmínky nákladů a poptávky, za kterých se konkurence 
                                                
5 Ha-Joon Chang z Fakulty ekonomiky a politiky University v Cambridge poukazuje na to, že distribuční úvahy by 

měly být při navrhování reforem zastoupeny výrazněji, stejně tak jako dopad regulace na dynamickou účinnost 
(nikoliv jen na statickou účinnost) (viz rovněž příloha), Ha-Joon Chang, seminární práce Ekonomika a politika 
regulace v Globalisation, Economic Development and the Role of the State, kapitola 5, 2003. 

6 Lewis W. Owen, Mysteries of electricity pricing (Záhady tvorby ceny elektřiny), vystoupení před ekonomickou 
společností, 3. dubna 2001 
7 Ha-Joon Chang, str.33 
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neobjeví. Jak se zdá, už se na to dávno zapomnělo. Keynes jde dále, vysvětluje, jak 
ekonomové přecházejí od zjednodušujících předpokladů k opuštění suchých faktů a 
docházejí k závěru, že realita je to, co jejich model říká že je. 
 
„Krása a jednoduchost takové teorie [konkurence produkující ekonomickou účinnost] jsou tak 
velké, že je snadné zapomenout, že to vychází nikoli ze suchých faktů, ale z nedokonalé 
hypotézy zavedené pro potřeby jednoduchosti. Kromě jiných námitek, které budou uvedeny 
dále, závisí závěr, že jednotlivci jednající nezávisle ve prospěch své vlastní výhody budou 
produkovat největší souhrn bohatství, na pestrosti nereálných předpokladů v tom smyslu, že 
procesy výroby a spotřeby nejsou žádným způsobem organické, že existuje dostatečná 
znalost podmínek a požadavků, a že existují náležité příležitosti k získání této předběžné 
znalosti. Ekonomové si totiž komplikace, které se objevují, všeobecně ponechávají pro 
pozdější stadium svých argumentů - (1) když produktivní jednotky výroby jsou vůči 
jednotkám spotřeby velké, (2) když existují režijní nebo sdružené náklady, (3) když mají 
vnitřní ekonomiky tendenci ke koncentrování výroby, (4) když je doba potřebná pro regulace 
dlouhá, (5) když nad znalostí převládá ignorance a (6) když do vyjednávání zasahují 
monopoly a svazy – to si totiž schovávají pro pozdější stadium své analýzy reálných faktů. 
Kromě toho mnozí z těch, kdo uznávají, že zjednodušená hypotéza faktům přesně 
neodpovídá, docházejí k závěru, že přesto představuje to, co je „přirozené" a proto ideální. 
Považují zjednodušenou hypotézu za zdraví a další komplikace za nemoc." (Keynes 1972)8 
  
Zpráva poradního orgánu nizozemské vlády (viz níže) namítala, že škody pro uživatele 
a podniky vyplývající z problémů sítě jsou mnohem větší než hodnota produktu. Proto 
existují makroekonomické důvody snažit se o optimální spolehlivost. Je to jen chabá ozvěna 
Keynesova stanoviska, která je opět zcela ignorována. 
 
Fyzika elekt řiny 

Jiná řada důvodů, a jistě nikoli poslední, proč konkurence v oboru elektřiny nemůže 
fungovat, se týká fyziky elektřiny. Nejde o výrobek, který by bylo možné skladovat. Pro 
zajištění fungování systému musí být poptávka a dodávka vždy vyvážené. Elektřina se také 
nedá skladovat. Neexistují žádné zásoby. Technici jsou obvykle proto k zavádění 
konkurence v elektrárenských odvětvích zcela skeptičtí. 
 
Velcí pr ůmysloví uživatelé: velkoobchodní trhy skon čily neúsp ěchem  

Zvláštnosti trhu s elektřinou konečně uznávají i velcí průmysloví uživatelé. Namítají, že 
velkoobchodní trhy skončily neúspěchem. A když nemáte velkoobchodní konkurenci, zbývá 
vám maloobchodní konkurence, která tvoří asi 2 – 6 % účtů za elektřinu. Při snaze o 
konkurenci a získávání nových zákazníků musí být tato částka porovnávána i s náklady.  
Evropská organizace velkých průmyslových uživatelů IFIEC říká ve zprávě o trhu s 
elektřinou9: 
  
� Konkurence mezi evropskými výrobci energie a dodavateli virtuálně zmizela. I velcí 

průmysloví uživatelé nemají žádný potenciál k vyjednávání při snaze o získat nové 
smlouvy na dodávku, nemluvě o uživatelích domácích.  

� Velkoobchodní cena stoupla od roku 2002 v průměru o 50 %.  
 
IFIEC prohlašuje, že tyto cenové vývoje škodí konkurenceschopnosti, zejména v důsledku 
s tím spojených rizik a pochybností. IFIEC dochází k závěru, že velkoobchodní trh je 
nefunkční. Členové IFIEC jsou nyní konfrontováni se stejnou situací jako domácí uživatelé a 
jednotlivci a malé a středně velké podniky: jedinou složkou, kde funguje konkurence, je 

                                                
8 Keynes, J.M. „The End of Laissez-faire” („Konec laissez-faire") v The Collected Writings of John Maynard 

Keynes, svazek 9, Essays in Persuasion, Londýn, Macmillan Press, 1972 
9 „Electricity Market Design” („Konstrukce trhu s elektřinou"), 29. září 2004, www.ifiec-europe.be. Viz také 

„Wholesale markets have failed”, („Velkoobchodní trhy skončily neúspěchem"), Power in Europe, číslo 436, 25. 
října 2004, s. 4. 
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maloobchodní část (čili obchodní marže). Vždy bylo nerealistické očekávat, že by soukromí 
uživatelé mohli mít vliv na cenu vyrovnaných a dodávkových smluv. 
 
IFIEC si stěžuje na dominantní postavení na trhu, kde jsou producenti a obchodníci často 
stejní. Cenové signály jsou chybné a na termínovaných trzích s elektřinou je nedostatek 
likvidity. Stěží se najdou noví výrobci. Stávající výrobci používají velkoobchodní tržní cenu 
jako referenční bod pro smlouvy s průmyslovými uživateli. IFIEC tvrdí, že společnosti 
produkující elektřinu jsou zapojené do stanovování cen. Finanční instituce se aktivnějšími 
nestaly. IFIEC tvrdí, že je to důsledek nedostatku cenové reference, jaká by byla na trhu 
komodit. Všechny druhy smluv pro řízení rizik by potom mohly být spojeny s touto cenovou 
referencí. A dále přichází ten hlavní úder: elektřina se nedá skladovat. Pohotové trhy s 
elektřinou slouží k vyvažování skutečných potřeb fyzické dodávky (trh vždy potřebuje být v 
rovnováze). V důsledku toho neexistují možnosti ani pro arbitráž. Obchodní společnosti bez 
fyzických aktiv se setkaly s katastrofálními výsledky a zmizely. IFIEC uzavírá takto: 
 
„neschopnost uvést smlouvy na elektřinu na důležité komoditní burzy je jasným náznakem 
toho, že povaha elektřiny jako zboží se nehodí k tradičnímu řízení rizika. V důsledku toho 
elektrické obchodní burzy neposkytují a nebudou v blízké budoucnosti poskytovat finanční 
nástroje způsobem, který dovoluje uživatelům dostatečně řídit a pojistit svá rizika, tak jako je 
tomu v případě jiných komoditních trhů." 
 
IFIEC konstatuje „úplný nedostatek předvídatelnosti a nemožnost anticipovat a plánovat 
náklady." Pro uživatele existuje „nadměrné riziko". Nejen pro průmyslové, na které se IFIEC 
soustřeďuje, ale také pro domácí uživatele na plně otevřených trzích. IFIEC nás varuje, že 
existuje přímé nebezpečí ohrožení velkého počtu průmyslových pracovišť a další investice 
do zpracovatelského průmyslu musí počítat s riziky a nejistotami. 
 
Mohlo by se očekávat, že IFIEC došla k závěru, že je lepší se vrátit k regulovanému modelu 
s předvídatelnými cenami včetně velkých průmyslových společností.10 Ona však dává 
přednost tomu, že nám předepisuje stále stejný lék. 
 
 
Závěr 
Tento silný argument proti konkurenci v elektrárenských službách byl ignorován a jak 
předvídala EPSU, snaží se nyní Komise a členské státy o co nejrychlejší detailnější regulaci.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 EPSU obdržela informace od svých přidružených odborových svazů, že to rostoucí počet velkých průmyslových 

uživatelů cítí podobně: návrat k regulovaným tarifům by měl mít přednost. Bylo nám řečeno, že mnozí se ale 
neodváží s tím vyjít na veřejnost. 
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Příloha II 
 

PODÍL RESTRUKTURALIZACE  
ELEKTRÁRENSKÉHO PRŮMYSLU NA VÝPADKU PROUDU,  

KE KTERÉMU DOŠLO 14. SRPNA 2003  
 

Jack Casazza 
Frank Delea 

George Loehr 
 

Členové, Power Engineers Supporting Truth 
 

srpen 2005 
III. Shrnutí 

Deregulace a doprovodná restrukturalizace elektrárenského průmyslu v USA měly zničující 
dopad na spolehlivost severoamerických energetických systémů a byly konečnou příčinou 
výpadku proudu ze 14. srpna 2003. Deregulace a restrukturalizace vedly zejména k: 
 
� Změny koncentrace z dlouhodobé optimalizace a mezisystémové koordinace a 

spolehlivosti na úplnou závislost na bezprostředních ziscích a účinnosti „trhu". 
 
� Změna v technických kvalifikacích těch, kteří zastávají v energetických organizacích 

vedoucí pozice, vládních tvůrců politiky a regulátorů, tato změna ovlivňuje celé 
organizace. 

 
� Snížení počtu personálu v elektrárenských organizacích a společnostech. 
 
� Neschopnost provést adekvátní technické rozbory včetně rizik při stanovování 

vládních politik. 
 
� Zvýšení složitosti operací v důsledku separace výrobních a rozvodných funkcí, velké 

zvýšení počtu zapojených organizací a vytvoření dalších úrovní odpovědnosti 
v operačním/kontrolním procesu. 

 
� Rozmělnění odpovědnosti vedení včetně příliš mnoha jednotek struktury vedení 

s právem veta. 
 
� Téměř fundamentalistické spoléhání na trhy, že vyřeší i ty nejsložitější problémy. 
 
� Snížený důraz na důležitost norem vysoké spolehlivosti a trend směrem k méně 

náročným normám. To je nejvýraznější právě v organizaci, která je pověřena 
udržováním spolehlivosti - NERC - již pomáhá a podporuje FERC.  

 
� Rozptýlená, fragmentovaná kontrola hromadného systému energie ve středozápadní 

části USA.  
 
� Záplatování překrývajících se jurisdikcí mezi marketingovými oblastmi, nezávislými 

operátory systému /regionálními rozvodnými organizacemi (ISO/RTO) a regionálními 
radami spolehlivosti ve středozápadní části USA.  

 
� Snížení nebo přímo vyloučení zvyšování kvalifikace, a to ani u operátorů. 
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� Pokračování historického problému malých kontrolních oblastí dodávek elektřiny na 
středozápadě, bez ohledu na vytvoření MISO, která se v kontextu operací 14. srpna 
2003 projevila ještě hůře než neúčinná kostra. 

 
 Dokud nebudou projednány hluboké kořeny příčin výpadku proudu 14. srpna 2003 a dokud 

se nezmění trend směřující k nižším normám, pak se pravděpodobnost budoucích výpadků 
zvýší. 
 
DOE/kanadská zpráva ukazuje na dominantní postavení účastníků trhu a nedostatek zájmu 
vlády o hluboké příčiny výpadku proudu. 11, 12  Obojí jasně dokresluje téměř dvouleté 
zpoždění vyšetřování a diskuse, které probíhají prostřednictvím studie konkurence a 
spolehlivosti, jejíž je tento dokument součástí. 
 
Bez ohledu na svůj „obrat" neučiní Zákon o energetické politice z roku 2005 nic, co by 
projednalo kořeny příčin výpadku 2003 a v důsledku toho neudělá nic pro zvýšení 
spolehlivosti. 
  
 
XI.  Doporu čení13 

   
Autoři byli požádáni, aby poskytli doporučení, což byl obtížný úkol. V hromadném úsilí o 
„deregulaci" a „restrukturalizaci" elektrárenského průmyslu se ignorovaly zákony fyziky, byly 
nahrazeny slepým přesvědčením, že zákony ekonomiky by mohly zastat všechny věci - 
včetně spolehlivého systému. Bohužel se to ukázalo jako tragická chyba. Problém 
s nápravou je ovšem v tom, že fundamentalistická tržní filosofie tak prostoupila celým 
odvětvím, od federální vlády a jejích regulačních úředníků až po vlastní průmyslové 
organizace, takže napravit škodu bude pravděpodobně vyžadovat úsilí zcela přesahující jen 
několik jednoduchých doporučení. Problém se nedá snadno stanovit, protože problémem je 
vrozený vztah nebo přesvědčení systému, nikoli jedna nebo dvě chyby v postupech nebo 
protokolech. Náznakem toho je skutečnost, že bez ohledu na takové důkazy jako byl krach 
kalifornské burzy, bezprecedentní cenové špičky, trestní žaloby proti Enronu a jiným 
společnostem i nejničivější výpadek proudu v našich dějinách, tvůrci politiky stále tvrdě 
popírají, že deregulace a restrukturalizace nemá s tím vším vůbec nic co dělat. Sociologové 
tomu říkají „kognitivní disonance". 

 
Při vědomí této obtížnosti existuje řada kroků, které by se mohly podniknout k tomu, aby stát 
mohl nastoupit svou obtížnou cestu nápravy: 

 
� Před schválením všech nových norem ISO/RTO zajistit a prokázat, že jednotka je 

plně funkční. 
 
� Prošetřit a doporučit směrnice pro zeměpisně elektrárenské charakteristiky 

kontrolních oblastí. 
 
� Vyžádat od NERC, aby vrátil zpět omezení norem spolehlivosti realizované od roku 

1998. 

                                                
11 Zaměstnanci DOE podle autorů naznačoval, že měli na starosti důležitější věci. Kevin Kolevar, 8. března 2005, 

příloha k dopisu J.A. Casazzovi (stránky 12 a 13). 
12 Kongresová zpráva výzkumné služby Kongresu o reformě elektrických závodů aktualizovaná 21. dubna 2005 

neprojednává takové otázky, jako je chování průmyslu a jeho dopad na spolehlivost. 
13 Tato doporučení byla připravena před posledním zasedáním Kongresu, který stanovil závazné normy 

spolehlivosti. Od té doby byly přehodnoceny a zůstávají nezměněné, protože problém není v tom, zda je 
proces povinný, ale jak tvrdé normy jsou, jak se plní naše doporučení a jak kompetentní jsou ti, kdo je mají 
realizovat. V každém případě, jelikož se Zákon o energetické politice z roku 2005 nevěnuje základním 
příčinám výpadku 2003, nebude mít účinek na zlepšování spolehlivosti v hromadném systému energie. 
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� Zakázat NERC realizaci jakýchkoli dalších redukcí norem spolehlivosti. 
 
� Dovolit jakékoli státní nebo spolehlivostní jednotce, aby vyžadovala přísnější normy 

spolehlivosti než NERC. Jinými slovy zajistit, že normy NERC jsou dnem, ne však 
stropem. 

 
� Před realizací nového návrhu trhu zajistit a prokázat, že návrh... (text neúplný) 
 
� Dosáhnout toho, aby trhy pracovaly účinněji a efektivněji, zdůraznit v politických 

normách potřebu urychlit kooperaci mezi organizacemi. 
 
� Vypracovat normy technické kvalifikace vyžadované pro klíčové vládní a oborové 

pozice včetně těch, které odpovídají za stanovení energetické politiky v oblasti 
elektrické energie a za řízení, návrh a provoz rozvodné sítě. 

 
� Vyžadovat, aby jmenovaní do FERC a nového Úřadu DOE pro elektřinu, dodávky 

a energetickou spolehlivost a do správní rady NERC a na vyšší pozice řízení 
prokazovali hluboké znalosti a zkušenost s elektrickou energií a byli prověřeni 
Národní akademií inženýrů (National Academy of Engineers) na základě údajů z 
Institutu elektrických a elektronických inženýrů (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers  - IEEE), Edisonova elektrického institutu (Edison Electric Institute  - EEI), 
Americké asociace veřejné energie (American Public Power Association  - APPA) a 
Národní asociace venkovské elektrické kooperativy (National Rural Electric 
Cooperative Association  - NRECA). 

 
� Nařídit zákonem, aby DOE vypracovávala v konzultaci s FERC, NARUC a NERC 

dvouletou „Národní energetickou bilanci", vytvořenou podle bilance z roku 1994. Tato 
bilance by měla klást důraz na rizika spolehlivosti, včetně takových událostí jako je 
ztráta hlavních plynovodů, a dále na ekonomické překážky.14 

  
� Prošetřit a rozpracovat nové programy pro stimulaci a zlepšení přenosu technických 

zkušeností a praktických znalostí v elektrárenském průmyslu a na universitách, tato 
úsilí by se měla zkvalitňovat využitím zkušených penzionovaných techniků z oboru 
elektrické energie. 

 
� Prostudovat účinky, které mělo extenzivní snížení počtu pracovních sil na celkovou 

státní spolehlivost a na schopnost se vyrovnat s národními katastrofami a 
teroristickými činy. 

 
� Vyžadovat jednotnost marketingových prostor a prostor působnosti rady. 

 
� Podporovat podávání zpráv a výměnu informací týkajících se spolehlivosti systému. 

(Existují obavy o konzistenci některých informací a přístupnosti dat v celém 
energetickém průmyslu). Federální vláda by mohla při zkvalitňování definice, sběru a 
sdílení informací sehrát důležitou úlohu. 

 
� Při přizpůsobování výroby v důsledku rozvodných ekonomických překážek zajistit, že 

tyto úpravy minimalizují rizika spolehlivosti. 
 
� Vyšetřit a monitorovat snižování výdajů na údržbu tak, jak je uvedeno ve zprávách 

pro FERC jakožto součásti funkce monitorování spolehlivosti FERC. 
 

                                                
14 „It’s Time to Challenge Conventional Wisdom” („Je čas odmítnout konvenční prozíravost“, Harrison Clark, 
Transmission and Distribution World, říjen 2004. 
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Další odkazy lze získat na těchto webových stránkách:  
 

www.PEST-03.org  
www.ameredinst.org  
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