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Úvod 
Duvodem vydání Smernic pro elektrickou energii a zemní plyn, zavedených v roce 
1996 a 1998 a revidovaných v roce 2003 bylo umožnit velkoobchodním i 
maloobchodním podnikum tohoto odvetví pretransformovat se z monopolu na 
konkurencní podniky a nakonec zavést jednotný evropský trh s elektrinou a plynem 
(viz v Príloze shrnutí ustanovení Smernic). Rozhodujícím argumentem Smernic byla 
intuitivne prijatelná myšlenka, že by trh mohl být mnohem úcinnejší než monopol. 
Opatrení Smernic mimo tech, jejichž cílem je prímo vytvorení velkoobchodního a 
maloobchodního trhu, tedy rozclenení spolecností a vytvorení regulátoru daných 
odvetví, mají smysl jen tehdy, když má vzniknout konkurence.  
Spotrebitele, zejména drobné, jen málo zajímá, jak je organizované elektrárenské a 
plynarské odvetví. Jejich prvoradým zájmem je, aby byly dodávky elektrické energie 
cenove dostupné a spolehlivé, a nekteré z nich zajímá i to, aby byly ekologicky 
únosné. Výber energetického dodavatele není žádná príjemná zábava a jeho zmena 
vám neprinese lepší elektrinu, takže spotrebitelé budou mít o konkurenci zájem, jen 
pokud to bude znamenat, že mohou ušetrit peníze. Vytvorení velkoobchodního a 
maloobchodního trhu má proto pro ne smysl jen tehdy, jestliže jim nová struktura 
poskytuje elektrinu levneji a minimálne tak spolehlive jako starý systém. 
 
Klícové otázky, které je nutné pri hodnocení Smernic položit, jsou: 

• je možné vytvorit efektivní velkoobchodní a maloobchodní trh s elektrinou?  
• budou nabídnuté ceny nižší než ty, které by nabízel regulovaný monopol?  
• bude energetický systém dál stejne spolehlivý?  

Tato zpráva zkoumá zavádení Smernic ve všech duležitých clenských zemích 
Evropské unie a klade tyto otázky:  

• vznikl úcinný velkoobchodní trh?  
• precházejí domácí uživatelé od jednoho dodavatele k druhému a jaké jsou 

jejich zkušenosti?  
• vznikla konkurencní podniková struktura?  
• jaký to melo dopad na spolehlivost dodávek energie?  

Ke zkoumání techto otázek je užitecné rozdelit zeme EU do peti regionu:  

• severské zeme: Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko;  
• jižní Evropa: Itálie, Portugalsko a Španelsko;  
• centrální západní Evropa: Belgie, Francie, Nemecko, Nizozemsko a 

Rakousko; 
• Velká Británie; a  
• centrální východní Evropa: Ceská republika, Madarsko, Polsko, Slovenská 

republika a Slovinsko.  

Mezi temito regiony jsou zejména duležité analýzy severského regionu a Velké 
Británie, protože tyto zeme jsou líceny jako úspešné príklady liberalizace. V oblasti 
maloobchodní konkurence se soustredíme na domácí spotrebitele. Prumysloví 
spotrebitelé budou pravdepodobne schopni využívat maximální výhody trhu, zatímco 
malí spotrebitelé nemusí mít schopnosti, stimuly a duveru k tomu, aby využívali trh v 
maximálním rozsahu. 

Velkoobchodní trhy 
Aby byly velkoobchodní energetické trhy užitecné, musí se se znacnou cástí energie 
obchodovat za spotové ceny nebo jim príbuzné ceny (napríklad smlouva, jejíž cena 
je indexovaná spotovou cenou). Mezi trhy s elektrickou energií má pouze severský 
pool dostatecnou likviditu pro výrobce a maloobchodníky, aby ji mohl venovat na 
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znacnou cást prodeju a nákupu (viz tabulka 1). Ovšem investice do regionu, 
s výjimkou obnovitelných zdroju chránených pred trhem, byly minimální. V roce 2002 
to melo za následek obrovské zvýšení velkoobchodní ceny a další suchá zima 
pravdepodobne prinese vysoké ceny a možná znovu nedostatecné dodávky. 
 
Velkoobchodní trh v Británii je problematický a predstavuje pouze nepatrnou cást 
obchodu trhu s elektrickou energií. Pokud jde o jižní Evropu, tak v Itálii a Španelsku 
vyšetrují regulacní orgány údajné manipulace s trhem. Pouze ve Velké Británii 
existuje trh se zemním plynem, který je považován za dostatecne likvidní, ale ani 
odtud není snadné získat údaje o objemech a cenách. 

Maloobchodní trhy 
Pokud by velkoobchodní trhy dobre fungovaly, pak by pro maloobchodní konkurenci 
zbylo jen malé pole pusobnosti: konkurující maloobchodníci by museli platit stejný 
standardní poplatek za distribuci a rozvod a jestliže bude velkoobchodní trh efektivní, 
pak jeho uživatelé budou všichni platit zhruba stejnou cenu, takže pro konkurenci 
zustává jen maloobchodní marže.. Nicméne jak již bylo uvedeno výše, 
velkoobchodní trhy nejsou efektivní a trend k vetší integraci velkoobchodu 
a maloobchodu znamená, že integrované spolecnosti budou silne stimulovány, aby 
neposkytovaly elektrinu pro promptní trhy, protože likvidní velkoobchodní trh by se 
tak otevíral novým výrobním a maloobchodním spolecnostem. Jestliže 
velkoobchodní trhy nefungují, pak pri tvorbe konkurence v oboru sehrávají prechody 
spotrebitelu od jednech dodavatelu k jiným mnohem významnejší úlohu.  
 
Pouze v Norsku a Velké Británii jsou prechody na úrovni 20 procent, což Komise 
považuje za ukazatel zdravého maloobchodního trhu (viz tabulka 2). V Norsku 
stimuluje rozsáhlé používání elektriny v bytovém sektoru (k vytápení prostoru) 
spotrebitele k precházení od jednoho dodavatele k jinému v míre, jaká neexistuje 
v jiných zemích. 
 
Ve Velké Británii se maloobchodní trhy se zemním plynem a elektrickou energií 
efektivne sloucily a všichni maloobchodníci nabízejí pro rezidencní sektor plyn a 
elektrinu v jediném balícku. Trebaže se frekvence zmen dodavatelu zdá být 
uspokojivá, bližší ohledání ukazuje na vážné problémy. Mezi ne patrí: 
 

• vysoké ceny pro domácí a nemajetné spotrebitele ve srovnání 
s prumyslovými spotrebiteli;  

• neetické praktiky prodeje;  
• vysoké náklady prechodu od jednoho dodavatele k jinému;  
• logistické problémy spotrebitelu, kterí se pokoušejí dodavatele zmenit;  
• použití profilových krivek dle poptávky místo elektromeru;  
• neschopnost malých spotrebitelu urcit nejlevnejšího dodavatele; 
• prechody již zrejme dosáhly svého stropu 

 
Výsledkem techto problému je, že domácí spotrebitelé mají z maloobchodní 
konkurence jen velmi chabý prospech, kdy maloobchodníci pridelují své levné 
velkoobchodní nákupy prumyslovému trhu a domácí spotrebitele nechávají platit 
vysoké smluvní ceny. 

Zmeny v podnikových strukturách 
Jestliže trh je v rukách predevším nekolika málo dominantních spolecností, nemá 
velký smysl vytváret kvalitní velkoobchodní a maloobchodní trhy. Komise a vetšina 
clenských státu nevytvárely dojem, že by chtely zrušit tržní pozici velkých spolecností 
a v mnoha prípadech tyto spolecnosti svou tržní sílu zvýšily, zrejme v dusledku toho, 
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že si jejich národní vlády prály, aby se temto spolecnostem dovolilo vystupovat jako 
národní vítezové (viz tabulka 3). 
 
V severském regionu expandovaly státem kontrolované finské, norské a švédské 
spolecnosti do dalších severských zemí, pricemž si udržely silné postavení na 
domácím trhu, zatímco v Dánsku muže pravdepodobné prevzetí nejvetší 
elektrárenské spolecnosti Elsam státní plynárenskou spolecností DONG znamenat 
vytvorení dánského národního víteze. 
 
Na Iberském poloostrove v jižní Evrope posílily spolecnosti Endesa, EDP a Iberdrola 
své pozice a spolecnosti z oblasti mimo region mely pri vstupu jen malý úspech. 
V Itálii byl ENEL cástecne rozclenen, ale ponechává si významnou tržní sílu ve 
výrobe. EDF a Endesa uskutecnily duležité akvizice, címž vyvážily vstup spolecnosti 
ENEL do Španelska a Francie. 
 
EDF, E.ON a RWE jsou každá mnohem vetší než jakýkoli jejich konkurent v Evrope. 
Došlo jen k nekolika málo pokusum tyto spolecnosti rozclenit. Electrabel je 
dominantní v Belgii, zatímco Verbund má silné postavení v Rakousku, které se posílí, 
jestliže bude úspešná snaha vlády podporit další fúze se spolecností Verbund, címž 
vznikne Energie Austria. I v Nizozemsku došlo k masivnímu procesu koncentrace 
a zbývající ctyri velké spolecnosti se mohou dále spojit a je možné, že i zde vznikne 
jeden velký národní vítez. 
 
Ve strední a východní Evrope je situace ruzná. EDF, E.ON, RWE a ENEL do regionu 
tvrde nastoupily a zakoupily vetšinu spolecností, které byly na prodej. Ovšem vlády 
v Madarsku a Ceské republice si mohou podržet dominantní spolecnosti MVM a CEZ 
jako spolecnosti, které by mohly expandovat do jiných státu v regionu. 
 
U plynu zatím došlo k restrukturalizaci v mnohem menší míre a ve vetšine zemí 
drívejší dominantní spolecnosti zustaly do velké míry nedotcené. Pouze ve velké 
Británii došlo k významné restrukturalizaci, když byl British Gas rozdelen na nekolik 
cástí a elektrárenské spolecnosti významným zpusobem vstoupily do oblasti 
maloobchodu, distribuce a prepravy. 

Dopad na spolehlivost 
Smernice predstavují pro spolehlivost dodávek energie minimálne tri významné 
problémy: 

• trh nebude budovat dostatecný pocet závodu na výrobu elektriny;  
• spolecnosti nebudou investovat dostatecné peníze do profesionálního rustu 

zamestnancu, výzkumu a vývoje;  
• stimulacní regulace bude vést spolecnosti k šetrení na nákladech, což se 

negativne odrazí na dlouhodobé spolehlivosti.  

Nové výrobní závody 
Liberalizace elektriny se zakládá na predpokladu, že tržní síly zajistí, aby bylo pro 
pokrytí potreby dostatek výrobních kapacit. To se zdá být vysoce nepravdepodobné 
za predpokladu dlouhé zavádecí doby nové výroby a nepravdepodobnosti toho, že 
by spolecnosti investovaly miliardy euro na základe krátkodobých tržních signálu. 
Komise to neprímo uznala ve Smernici 2003, když požadovala od vlád, aby výrobní 
kapacity monitorovaly a jestliže je pravdepodobné, že nebudou stacit, požadovala od 
nich, aby zahájily stavbu vhodného nového závodu. V tom jsou tri problémy. Za prvé 
to oslabuje trh: spolecnosti nebudou investovat do nové elektrárny, aby jim 
konkurovala na rizikovém trhu, jestliže se mohou úcastnit nabídkového rízení vlády, 
které bude podloženo dlouhodobou dohodou o nákupu energie s nízkým rizikem. Za 
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druhé se na svobodném trhu vyhlašuje mnoho potenciálních projektu, avšak pouze 
malá cást z nich se skutecne postaví. Ústrední orgán nemá žádný zpusob jak 
predvídat, jaká cást z potenciálních zámeru bude postavena a nemuže tedy být 
schopen predvídat, zda nebude elektrická energie scházet. Za tretí bude mít nove 
postavený závod tendenci stlacovat cenu trhu, což muže vést k predcasnému 
zavírání jiných závodu, a to bude negovat dopad nové kapacity. 

Zvyšování kvalifikace, veda a výzkum 
Elektrárenský a plynárenský prumysl se opírá o kvalifikované, zkušené pracovníky, 
kterí musí udržovat infrastrukturu, a o rozvíjející se oddelení pro vedu a výzkum, 
které musí být schopné rešit technologické problémy, jež se mohou objevit. Ve 
starém systému byl spolecnosti stimulovány, aby investovaly do zvyšování 
kvalifikace a vedy a výzkumu, casto na bázi spolupráce, címž tuto potrebu pokryly. 
Na konkurencním trhu riskují spolecnosti investující do zvyšování kvalifikace a vedy 
a výzkumu, že jejich konkurenti budou profitovat z této investice bez toho, že by je to 
neco stálo. Kvuli tomuto problému s „parazitováním" došlo ve Velké Británii k 
prudkému poklesu výdaju na vedu, výzkum a odborné vzdelávání. Situace se hodne 
zhoršila v dusledku toho, že velký pocet kvalifikovaných zamestnancu byl donucen 
odejít z oboru a vekový profil zamestnancu v odvetví zestárnula v mnoha 
spolecnostech je jejich prumerný vek vyšší než 40 let. 

Stimulacní regulace 
Stimulacní regulace dovoluje spolecnostem snižovat náklady a ponechat si 
minimálne alespon cást úspor jako zisk. Trebaže výsledkem mohou být urcité úspory 
efektivnosti, muže to také vést spolecnosti k tomu, že jejich úspory nákladu poškodí 
dlouhodobou spolehlivost. Nestabilita vlastnictví, jež je výsledkem restrukturalizace 
odvetví, kdy dochází k castému strídání vlastnictví podniku, muže podporovat snahy 
podnik jen využít a zmizet. 

Lze vytvorit efektivní velkoobchodní trhy? 
Prirozenou odpovedí na neschopnost vytvorit úcinné velkoobchodní a maloobchodní 
trhy je zavedení opatrení podporujících konkurenci, jako je zlepšování konstrukce 
trhu a rozclenení dominantních spolecností, aby se snížila jejich tržní síla. Jestliže 
však existují zásadní duvody, proc nelze efektivní trhy vytvorit, takovéto metody 
budou kontraproduktivní. Pri rozbití velkých spolecností jednoduše dojde k nahrazení 
velkých podniku s kvalifikovanými zamestnanci a casto dlouhodobou perspektivou 
slabými, pragmatickými spolecnostmi.  
 
Zvláštní charakteristické rysy elektrické energie, z nichž se nekteré projevují i u 
plynu, ji odlišují od jiných komodit a znamenají, že faktory, díky nimž trhy fungují u 
jiných komodit, u elektriny neexistují. Tyto zvláštní charakteristické rysy jsou: 
 

• neschopnost skladování energie. Výkyvy ceny a poptávky se dají zmírnit 
použitím skladu;  

• potreba kdykoli vyhovet spotrebe dodávkou; 
• nedostatek náhrady. U jiných komodit hrozba prechodu k náhradám pusobí 

na výrobce jako ukáznující opatrení v oblasti ceny a prístupnosti; 
• životne duležitá úloha v moderní spolecnosti; 
• elektrina je standardní produkt. Prechod k jinému dodavateli nemuže 

vyprodukovat lepší elektrinu; 
• ekologické dopady. 
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Vyváží výhody konkurence náklady? 
Mlcenlivým predpokladem tech, kdo obhajují konkurenci v oboru elektriny a plynu je, 
že konkurence je bud „volné zboží", nebo že náklady jsou tak nízké, že je výhody 
konkurence nevyhnutelne vyváží. Zkušenost ukazuje, že tento predpoklad není 
správný. 
 
Nejjasnejším nákladem konkurence je rizikove pojištená investice. Stavet elektrárnu 
je rizikový podnik, a to bez ohledu na strukturu odvetví. Na monopolním trhu padá 
riziko na spotrebitele, kterí platí, když jsou náklady výrobce vyšší než ocekávání. 
V dusledku toho byla investice do elektrárny pro majitele výrobní spolecnosti malým 
rizikem a reálné rocní investicní náklady cinily asi 6 - 8 procent. V Británii dosahují 
reálné investicní náklady na elektrárnu s dlouhodobou smlouvou na nákup energie 
minimálne 15 procent. Takže i když akcionári platí když se investice nepovede, 
spotrebitelé platí kvuli vyšším kapitálovým nákladum. 
 
Existují také náklady na vytvárení a provoz trhu. V Británii v roce 2003 zjistila 
Národní auditorská kancelár, že náklady na vývoj a rízení NETA za prvních pet let 
cinily celkem 770 milionu liber cili asi 30 liber na jednoho spotrebitele. Zavedení 
maloobchodní konkurence pro malé spotrebitele stojí spotrebitele asi 900 milionu 
liber. 
 
Zdá se být vysoce nepravdepodobné, že by fungování konkurence prostrednictvím 
zlepšení efektivnosti bylo tak úcinné, aby vyvážilo placení techto dalších cástek 
a transakcních nákladu. 
 

Problémy se Smernicemi a alternativami 
Smernice vedla k minimálne peti problémum, kterým se musí venovat její dodatky: 

• Smernice nedovoluje státním orgánum kontrolovat vstup a odchod z trhu 
a spoléhá na tržní síly, že zajistí vyrovnání dodávky a spotreby. Smernice by 
se mela doplnit tak, aby od odpovedných verejných orgánu vyžadovala 
zajištení toho, že bude k dispozici dostatecná výrobní kapacita a že budou 
uzavreny smlouvy na dostatecné množství plynu; 

• otevrení energetického trhu maloobchodní konkurenci pro všechny 
spotrebitele vystavuje malé spotrebitele zneužívání. Smernice by mela být 
zmenena tak, aby dovolila clenským státum omezit konkurenci na tretinu trhu, 
tak jako tomu bylo v první Smernici o elektrine; 

• Smernice vedla k závažnému úbytku zamestnanosti a ztráte kvalifikace 
v energetickém prumyslu. Smernice by se mela revidovat tak, aby spolecnosti 
odpovídaly za zvyšování kvalifikace a za zajištení toho že se snižování 
nákladu nebude provádet na úkor pracovních podmínek zamestnancu; 

• prijetí stimulacní regulace vede k riziku, že prumysl bude provozován za 
úcelem krátkodobého zisku na úkor dlouhodobé spolehlivosti. Zdá se, že je 
treba vyvinout lepší rovnováhu, která by podporovala spolecnosti pri 
zlepšování jejich úcinnosti, ale vyžadovala by od nich, aby prokázaly, že 
snižování nákladu negativne neovlivní spolehlivost systému; 

• nedostatek demokracie v odvetví. Zavedení tržních sil a soukromého 
vlastnictví snížilo demokratickou kontrolu životne duležité verejné služby. 
Regulacní orgány musí být otevrené k mnohem širší úcasti a zahrnovat 
zástupce veškerých zájmových skupin vcetne ekologu, organizací 
spotrebitelu a zástupcu odboru. 
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Table 1  Wholesale electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Wholesale market Nord Pool  Italy and Spain Austria, France, Germany, 

Netherlands 
BETTA Czech Rep, Poland, 

Slovenia 
Liquidity ~30% Low in Italy. Compulsory 

Pool in Spain 
Some liquidity in Netherlands (but 
falling) and Germany 

1-2% 1-2% 

Market 
manipulation 

A few concerns Regulators in Italy and Spain 
investigating market 
manipulation 

   

Investment Little market-
driven 
investment 

‘Dash for gas’ Little market-driven investment Feast 
and 
famine 

Prior overcapacity 

Table 2   Retail electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E 
Europe 

Residential 
market open 

All countries Spain 
only 

Open Austria, part of 
Belgium, Germany and 
Netherlands 

Open Not open 

Switching rate Norway ~20%, Sweden ~10%, 
Finland, Denmark < 5% 

Negligible Low >20% n/a 

Experience Finland, regulator concerned about 
lack of price incentives. Sweden 
regulator concerned about low rate of 
switching, lack of information and 
practical difficulties 

 Little experience yet in 
Flanders and Netherlands. 
Switching rates minimal in 
Germany and Austria 

Majority of switchers 
moving to the most 
expensive supplier 

n/a 

Table 3  Corporate changes in the EU electricity sector 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Dominant DONG (D), Fortum (F), ENEL (I), EDP (P), Verbund (A), Electrabel (B), EDF, E.ON, RWE, CEZ (C), MVM 
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companies Statkraft (N), Vattenfall 
(S) 

Endesa (S), Iberdrola 
(S) 

EDF (F), RWE (G), E.ON (G) S&SE, Centrica, SP,  (H), SE/ENEL 
(Sk) 

Entrants 
from 
outside 
region 

E.ON (S) EDF (I) Vattenfall (G) EDF, E.ON, RWE EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 

Changes Full unbundling of 
transmission, but 
consolidation in 
generation and retail 

Unbundling of 
transmission. Endesa, 
EDP and Iberdrola 
consolidating in 
generation and retail, 
ENEL still dominant in 
Italy 

Unbundling incomplete. 
Electrabel, EDF, RWE and 
E.ON dominant in home 
markets. Strong concentration 
in Austria and Netherlands, 
national champion still 
possible 

Unbundling of 
transmission and 
distribution. Further 
consolidation likely with 
UK based firms under 
threat of takeover 

CEZ and MVM 
may become 
national 
champions 
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Appendix 1 The provisions of the 2003 Directives 
Most countries adopted the more liberal options within the 1996 Electricity and 1998 
Gas Directives, opening their retail market further than was required. By 2001, the 
Commission was keen to introduce new Directives that accelerated market opening, 
taking away the less liberal options from the earlier Directives. The new Directives 
established rules in four areas: production/import; retail supply; transmission and 
distribution; regulation; and unbundling. The Electricity Directive also had important 
provisions on security of supply. 

Electricity generation 
Authorisation would be the rule for new generating capacity although tendering would 
be allowed for certain special cases. Under authorisation, anyone can build a plant 
whenever and wherever they want provided it complies with planning law and its 
specifications, in terms of factors such as safety and the commercial credentials of 
the company. Capacity need would play no part in whether a plant was authorised. 

Retail supply 
The new Directives required that all non-residential electricity and gas consumers be 
allowed to choose their retail suppliers by 2004 and that residential consumers 
should be allowed retail competition by 2007. 

Transmission and distribution 
Access to the transmission and distribution networks should be by Regulated Third 
Party Access. In addition, the tariffs or at least the methodologies for calculating the 
tariffs had to be approved by a regulatory body. 

Unbundling 
For integrated companies that were Transmission System Operators (TSOs) or 
Distribution System Operators (DSOs) a full legal separation between their TSO or 
DSO activities and their activities in generation or retail was required. This meant that 
the DSO and the TSO activities had to be carried out by legally separate companies, 
although an integrated company could still own a TSO or DSO company as well as, 
say, a generation company. 

Regulation 
Member states were required to designate a sector regulator that had to have a 
minimum set of competences, for example, on the setting of network charges. The 
Directive requires that: ‘National regulatory authorities shall contribute to the 
development of the internal market’ (Article 23 (12)). 

International trade 
International trade in electricity assumed a much more prominent role in the new 
Electricity Directive. For example, Member States were required to report on: ‘any 
practical measures taken at national level to ensure a sufficient variety of market 
actors or practical measures taken to enhance interconnection and competition’ 
(Article 23 (11)). 

Security of Supply 
If it seemed likely that the market-driven system would not result in sufficient 
generating capacity being available, Member States could launch a tendering 
procedure to provide the additional capacity needed. Member states could also use 
tendering to promote ‘infant’ technologies and to meet environmental objectives. 

 


