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Predmluva 
 
Evropská komise pravidelne hodnotí vnitrní obchod s elektrickou energii a zemním plynem. 
Postupovou zprávu predloženou Evropskému parlamentu na zacátku 2006 r. zahájila 
Reditelství Energie a Konkurence výzkum sektoru jako odpoved na tvrzení o tom, že trh je 
nefunkcní, a to – možná – z duvodu tržního monopolu a jeho zneužívání. Komise se obrátila 
na nekolik investoru, aby vyjádrili svá stanoviska a prednesli návrhy dalšího smerování 
vnitrního obchodu. Pro podporu techto jednání EPSU poverila zhotovením zprávy Ústav 
verejných služeb pro mezinárodní výzkum na University of Greenwich (Public Services 
International Research Unit, PSIRU), prední evropský akademický ústav zabývající se 
hodnocením provádení verejných zakázek nebo zakázek obecného (ekonomického) zájmu. 
 
Všem pozorovatelum je jasné, že vnitrní trh s elektrickou energii a zemním plynem, proti 
požadavkum na nej kladeným, neposkytuje výhody velkým evropským prumyslovým 
spotrebitelúm, ani místním domácnostem. Dostává se do zásadních problému. Vydaní 
smernic o dodávkách bylo snahou o rychlou nápravu a reakci na evropské a severoamerické 
výpadky proudu. Bylo zjišteno, že sám trh nezajistí mimo jiné nejvyšší výkon pro investice a 
rozvodné síte. Zpráva PSIRU popisuje problematický charakter ruzných velkoobchodních 
trhu, stále vetší hustotu a nízkou úroven zapojení vnitrních spotrebitelu. Steve Thomas, autor 
zprávy, k tomu poznamenává, že na trzích, které jsou považovány za funkcní, jako treba 
skandinávské a britské, jsou zrejmé zásadní potíže. Zpráva popisuje nedostatecné investice 
do sítí a výrobních kapacit, nedostatek investic do školení, výzkumu a vývoje, a zvýšování  
kvalifikací zamestnancu. Tyto faktory, každý zvlášt, anebo nekteré ci všechny v kombinaci, 
vnášejí do spolehlivosti, bezpecnosti a dostupnosti verejných služeb rizika. UCTE, 
organizace zodpovedná za spolupráci mezi operátory systému, argumentuje, že Evropa 
naléhave potrebuje dlouhodobou perspektivu a spolehlivou strategii, neco, co zde zjevne 
chybí. Zpráva si klade zásadní otázku, zda muže, zvlášte v oblasti  elektrické energie, která 
je urcována ekonomickými, fyzickými a sociálními omezeními fungovat konkurence. 
Odpovedí je hlasité NE, pri konkurenci v tomto prumyslu je neodmyslitelná rada problému. 
Jiná rychlá nápravná opatrení nepomohou. 
 
EPSU podporuje závery z techto zpráv. Zatímco mnohým ctenárum pripadá prirozené, že 
evropské energetické odbory jsou znepokojené poklesem zamestnanosti (o více než 
300.000 zamestnancu behem 10 let), zvýšeným outsourcingem, tlakem na platy a podmínky 
a nedostatkem investic do vzdelávání, naše podniky jsou pronikavé. Vnitrní trh elektrické 
energie a zemního plynu není prínosem pro místní uživatele. Cena a presun zde nejsou 
jediná kritéria k posuzování. Soucasná situace prináší rizika pro evropskou ekonomickou 
stabilitu a rust a ohrožuje její nynejší konkurencní postavení. 
 
EPSU je znepokojen tím, že Evropská komise je zamerena na export svého modelu do 
jiných státu. Príkladem je Energetické spolecenství jihovýchodní Evropy, které zahrnuje státy 
na Balkáne a Turecko. Pravidla vnitrních trhu jsou také tématem diskusí mezi EU a 
Ukrajinou, Moldávií a Ruskem. Doufáme, že tato zpráva prispeje k rozhodujícímu rešení u 
techto rozvíjejících se zemí. Je vnitrní trh nejvhodnejším modelem? 
 
Nekteré dusledky, jako napríklad objevující se rozdíly v kvalifikacích a nedostatek investic do 
vzdelávání, nejsou v zájmu EPSU. Tyto závery sdílejí zamestnavatelé. Obchodní svazy 
diskutovaly o techto problémech s Eurelectric. Evropské zeme pri tom nejsou výjimkou. 
Problém udržení kvalifikovaných zamestnancu se projevuje také na jiných trzích, napr. v 
USA a Austrálií. Pro zlepšení situace je potreba zavést prímá a okamžitá opatrení. Komise 
pripouští, že sektory elektrické energie a zemního plynu potrebují vhodné a kvalifikované 
zamestnance, a toto musí být cástí Smernic. Problém dopadu vnitrního trhu na pozici žen 
v sektoru je zrídkakdy uváden. Tento dopad muže být posuzován jako negativní. Vnitrní trhy 
udelaly málo pro zlepšení situace žen. 
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Je snadné padnout do pasti argumentování, že trhy nefungují. Ony vlastne fungují. Vetšina 
problému byla zcela predvídatelná a byla predpovezena EPSU v jeji zpráve z 1999 roku. Ale 
trhy prinesly výsledky, které jsou z makroekonomického hlediska v zásade optimální, a 
negativní uvažování neprispívá k vetší sociální spravedlnosti a k prerozdelení majetku ve 
prospech domácností s nízkými príjmy. Mužeme se prít nebo diskutovat, zda jsou zde jiné 
cesty k dosáhnutí bezpecných, spolehlivých a cenove prístupných energetických služeb 
dodávaných pod demokratickou kontrolou. Doufáme, že se tato diskuse bude vést spíše na 
základe výzkumných analýz než na bázi ideologické rétoriky. Peclivé zvážení této studie by 
melo k této debate prispet. 
 
  
Jan Willem Goudriaan 
zástupce generálního tajemníka EPSU 
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Tabulka 1 Velkoobchodní trhy elektrické energie v EU 
 Severské 

zeme 
Jižní Evropa Centrální 

západní Evropa 
Spojené 
království 
(Velké 
Británie a 
Severního 
Irska) 

Centrální 
východní Evropa 

Velkoobchodní 
trhy 

Severní pól  Itálie a 
Španelsko 

Rakousko, 
Francie, 
Nemecko, 
Nizozemí 

BETTA Ceská Republika, 
Polsko, Slovensko 

Likvidita ~30% Nízká v Itálii. 
Obligátní 
sdružení ve 
Španelsku 

Jistá likvidita 
v Nizozemí (ale 
klesající) a 
v Nemecku. 

1-2% 1-2% 

Obsluha trhu Málo podniku Regulace v Itálii 
a ve Španelsku 
vyšetrovací 
manipulace trhu 

   

Investice Malé investice 
pohybující 
trhem 

„Úprk k zemnímu 
plynu“ 

Malé investice 
pohybující trhem 

„Hostina a 
hladomor“ 

Predchozí mimo 
rozsah 

Tabulka 2 Maloobchodní trhy elektrické energie v EU 
 Severské zeme Jižní Evropa Centrální 

západní Evropa 
Spojené 
království (Velké 
Británie a 
Severního Irska) 

Centrální 
východní 
Evropa 

Svobodný 
rezidencní trh 

Všechny státy Pouze 
Španelsko 

Svobodný: 
Rakousko, cást 
Belgie, Nemecka 
a Nizozemí 

Svobodný Není svobodný 

Frekvence 
spínání 

Norsko ~20%, 
Švédsko ~10%, 
Finsko, Dánsko 
< 5% 

Zanedbatelná Nízká >20% Není k dispozici 

Zkušenosti Finský regulátor 
znepokojen 
nedostatkem 
cenových 
podnetu. 
Švédský 
regulátor je 
znepokojen 
nízkou frekvencí 
spínání, 
nedostatkem 
informací a 
funkcními 
obtížemi. 

 Zatím malé 
zkušenosti ve 
Belgii a 
Nizozemím.  
Frekvence 
spínání 
minimální 
v Nemecku a 
Rakousku. 

Vetšina spínacu 
prechází 
k nejnákladnejším 
dodavatelum. 

Není k dispozici 
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Tabulka 3 Korporacní zmeny v energetickém sektoru EU 
 Severské 

zeme 
Jižní Evropa Centrální 

západní Evropa 
Spojené 
království 
(Velké Británie 
a Severního 
Irska) 

Centrální 
východní 
Evropa 

Dominantní  
spolecnosti 

DONG (DK), 
Fortum (FIN), 
Statkraft (N), 
Vattenfall (S) 

ENEL (I), EDP 
(P), Endesa (E), 
Iberdrola (E) 

Verbund (A), 
Electrabel (B), 
EDF (F), RWE 
(D), E.ON (D) 

EDF, E.ON, 
RWE, S&SE, 
Centrica, SP,  

CEZ (CZ), MVM 
(H), SE/ENEL 
(SK) 

Úcastníci 
mimo region 

E.ON (S) EDF (I) Vattenfall (D) EDF, E.ON, 
RWE 

EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 

Zmeny Plné rozdelení 
prenosu, ale 
sjednocení ve 
výrobe a 
maloobchodu. 

Rozdelení 
prenosu. 
Endesa, EDP a 
Iberdrola 
sjednocené ve 
výrobe a 
maloobchodu, 
ENEL stále 
v Itálii 
dominantní. 

Neúplné 
rozdelení. 
Electrabel, EDF, 
RWE a E.ON 
dominantní na 
domácích trzích. 
Silná 
centralizace 
v Rakousku a 
Nizozemí, 
národní mistr 
stále možný. 

Rozdelení 
prenosu a 
distribuce. 
Další 
konsolidace 
pravdepodobne 
s firmami 
umístenými ve 
Spojeném 
království pod 
hrozbou 
prevzetí. 

CEZ a MVM se 
mužou stát 
národními 
jednickami. 
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Úvod 

Rada ministru prijala Smernice týkající se spolecných pravidel vnitrního trhu s elektrickou 
energií v prosinci 1996, 96/92/EC a trhu s zemním plynem 98/30/EC v cervnu 1998. Tyto 
byly nahrazeny Smernicemi 2003/54/EC (elektrická energie) a 2003/55/EC (zemní plyn) 
v cervnu 2003. V  clánku 26 z roku 1996 Smernic o elektrické energii: 

„Komise bude posuzovat aplikaci techto smernic a podrobení se jim ve zpráve o 
zkušenostech získaných z fungování vnitrního trhu s elektrickou energií a o implementaci 
hlavních zásad uvedených v clánku 3, za úcelem umožnení Evropskému parlamentu a 
Rade zvážit, s ohledem na získané zkušenosti, v  pravý cas možnosti budoucího otevrení 
trhu, které nastane za devet let od vstoupení v úcinnost Smernic (2006) a zohlední 
koexistenci systému jmenovaných v clánku 17 a 18.“ 

Zatímco clánek 25 Smernic o zemním plynu z roku 1998 požaduje: 

„Komise bude posuzovat aplikaci techto smernic a podrobení se jim ve zpráve o 
získaných zkušeností fungování vnitrního trhu s zemním plynem a o implementaci 
hlavních zásad uvedených v clánku 3, za úcelem umožnení Evropskému parlamentu a 
Rade zvážit, s ohledem na získané zkušenosti, v pravý cas možnosti zásobováni za 
úcelem budoucího zlepšení vnitrního trhu s zemním plynem, které se stane úcinné 10 let 
po pocátku úcinnosti Smernic.“ 

Smernice 96/92/EC a 98/30/EC byly zrušeny v cervenci 2004 a zastoupeny 2003/54/EC 
a 2003/55/EC, které ponechaly závazek o zpracování zprávy z roku 2006 v clánku/28 
(elektrická energie) a clánku 31 (zemní plyn): 

„3. Nejpozdeji do 1. ledna 2006 Komise predá Evropskému parlamentu a Rade 
podrobnou zprávu o pokroku pri vytvárení vnitrního trhu s elektrickou energií. Tato zpráva 
posoudí zejména: 

- existenci nediskriminacního prístupu k sítí;  
- úcinnou regulaci;  
- rozvoj propojovací infrastruktury a situaci ve Spolecenství, pokud jde o bepecnost 

dodávky;  
- do jaké míry pribývají úplné výhody z otevrení trhu malým podnikum a 

domácnostem, zejména pokud jde o normy verejné a univerzální služby;  
- do jaké míry se trhy skutecne otevrely úcinné hospodárské souteži, vcetne 

aspektu dominantního postavení na trhu, koncentrace trhu, bezohledného 
chování a chování bránícího hospodárské souteži;  

- do jaké míry zákazníci skutecne prechází mezi dodavateli a znovu sjednávají 
sazby;  

- vývoj cen, vcetne dodacích, ve vztahu ke stupni otevrenosti trhu;  
- zkušenosti získané pri uplatnování smernice, pokud jde o úcinnou nezávislost 

provozovatelu soustav ve vertikálne integrovaných podnicích, a zda byla 
vypracována další opatrení, krome funkcní nezávislosti a oddelení úctu, která 
mají rovnocennou úcinnost jako právní rozdelení.“  

Tato zpráva posuzuje uplatnování Smernic a predpokládá se, že prispeje k diskusi o príští 
politice Evropské unie v této oblasti. 

I když Smernice jsou komplexní a obsahují mnoho požadavku na clenské státy, v podstate je 
jejich cílem transformovat odvetví elektrické energie a zemního plynu z monopolu opírajícího 
se na jednom konkurencním principu velkoobchodní i maloobchodní výroby na konkurencní 
trh. Analyzuje jak dalece byly ve všech státech vytvoreny úcinné trhy a, pokud se tak nestalo, 
jaké faktory by tomu zabránily. Zkoumá také, jaké jsou náklady vytvárení trhu a zda chod 
velko- a maloobchodu elektrické energie a zemního plynu opírající se na tržních principech 
je trvale udržitelný. 
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1. Smernice 

1.1. Smernice pro hospodarení s elektrickou energií z  roku 1996 
Smernice z roku 1996 stanovila pravidla ve ctyrech oblastech: výroba, maloobchodní 
nabídka, prnos a distribuce, rozdelování do jednotlivých obchodních transakcí a regulace. 
Tato smernice mela také potenciálne významný dopad na vlastnictví a mezinárodní obchod. 

1.1.1. Výroba 
Clenské státy mely pri stavbe nových elektráren na výber ze dvou možností: vypsaní verejné 
souteže nebo autorizaci. Podle podmínek verejné souteže by byl systém hospodarení 
s elektrickou energií i nadále centrálne plánován. Vládní orgán by stanovil objem potrebné 
kapacity, která má být postavena, a stanovil by také presný popis podmínek, kterým by 
zájemci museli vyhovet. Vypsal by verejnou soutež, ve které by zvítezila nejnižší nabídka.  
Smernice to sice neuvádí, ale vítez souteže by nutne obdržel dlouhodobou smlouvu na 
nákup elektrické energie. Byla by tak poskytnuta záruka množství a ceny prodeje, což by 
umožnilo získat financní prostredky na stavbu závodu. 

 
Podle podmínek autorizace by mohl postavit elektrárnu kdokoli, kdykoli a kdekoli pod 
podmínkou, že by naplnovala zákon o plánování a jeho predpisy z hlediska takových faktoru, 
jako jsou bezpecí a obchodní oprávnení spolecnosti. Kapacitní potreba by pri schvalování 
elektrárny nehrála žádnou roli. 
 
Evropská komise jasne preferovala možnost autorizace, protože z hlediska hospodárské 
souteže konkurencní trh si žádá svobodný vstup i odchod. 

1.1.2. Maloobchodní nabídka 
Smernice vyžadovala, aby clenské státy otevrely svuj maloobchodní trh pro velké odberatele 
a distributory. Do února 1999 melo být otevreno asi 26% trhu (40 GWh/rok), do února 2000 
asi 28% (20 GWh/rok) a do února 2003 melo být zprístupneno asi 33% (9GWh) trhu. 
Clenské státy mely jistý prostor pro interpretaci techto predpisu, a mezi zákazníky mohli být 
i maloobchodní dodavatelé. 

1.1.3. Prenos a distribuce 
Aby výrobci a maloobchodníci mohli dodávat elektrinu konecným odberatelum, bylo prijato 
opatrení zamezující diskriminování soutežících dodavatelu pri vstupu do síte. Byly zde tri 
možnosti: dohodnutý prístup tretí strany (dále jen PTS), regulovaný PTS a kupující 
jednotlivec.  
 
V prípade dohodnutého PTS maloobchodníc i a výrobci museli o prístupu do síte jednat 
s jejich vlastníky. Vlastníci síte mohli z duvodu nedostatku kapacity prístup odmítnout. 
Indikacní ceny prístupu musely být publikovány, avšak vlastní ceny byly predmetem dohody. 
Vysvetlivky ukazují, že provozovatelé síte nebyli povinni na základe žádosti o prístup do síte, 
v prípade, že stávající kapacita byla nepostacující, budovat novou kapacitu. 
 
V prípade regulovaného PTS prístup do síte musel být zarucený podle publikovaných tarifu. 
Podobne jako v prípade dohodnutého PTS vlastník síte mohl odmítnout prístup na základe 
nedostatku kapacity, avšak vysvetlivky už nesdelují, zda vlastník síte byl povinen budovat 
novou kapacitu v prípade, kdy žádosti o prístup nemohlo být okamžite vyhoveno. 
 
Alternativa kupujícího jednotlivce nebyla zcela jasná a žádná zeme se pro ni nerozhodla. 
Podle své puvodní koncepce kupující jednotlivec vyžadoval existenci centrální agentury, 
která by nesla zodpovednost za nákup elektriny v dané zemi a používala by jisté formy 
konkurencního postupu. Smernice prohlašuje (cl.2 (22)): 
 



Smernice Evropské unie pro elektrickou energii a zemní plyn 
 

9 

„Kupující jednotlivec zodpovídá za sjednocenou správu prevádení a/nebo za 
centralizovaný nákup a prodej elektriny.“ 

 
Ustanovení o kupujícím jednotlivci byla zmatecná a tak není jasné, jak by tato varianta 
fungovala v praxi. 

1.1.4. Rozdelování do jednotlivých obchodních transakcí 
Jako pojistka proti riziku, že by integrované spolecnosti využily svého vlastnictví síte k tomu, 
aby nepoctive uprednostnovaly svou výrobu a/nebo maloobchodní podnik, bylo prijato 
opatrení, které vyžadovalo separaci distribucní síte a maloobchodních/výrobních aktivit. 
 
Museli být vybráni provozovatelé systému prenosu a provozovatelé systému distribuce 
elektrické energie (dále jen PSP a PSD), kterí rozhodovali o prístupu do sítí. Tito PSP a PSD 
mohli patrit ke spolecnostem s jinými zájmy v oblasti elektriny, napr. výrobci nebo 
maloobchodníci, avšak meli rozhodovat objektivne, bez diskriminace  a uprednostnování 
napr. své vlastní elektrárny. Spolecnosti provozující distribucní síte musely pro své aktivity 
zhotovit zvláštní úcetní záznamy, aby tak dokázaly, že žádná výrobní ani maloobchodní 
aktivita nebyla necestne subvencována pomocí aktivit distribucní síte. 
 
Otázka je, do jaké míry by se mela povolit integrace výroby a maloobchodu. Tento problém 
zde není diskutován. 

1.1.5. Regulace 
Smernice nepožadovala, aby byl sektor rízen vládním zmocnencem. Požadovala však 
jmenováni nezávislého cinitele, který by rešil spory spolecností uvnitr sektoru, napr. spory 
o prístup do síte. 

1.1.6. Vlastnictví 
Evropská komise nemá žádnou soudní pravomoc ohledne vlastnictví a tak smernice mlcela 
o tom, zda má probehnout privatizace. Nicméne bylo receno, že zeme s dominantním 
státním vlastnictvím musí k privatizaci pristoupit. Ve Francii, Itálii, Irsku a Recku byl elektrický 
prumysl zdominován jedinou, státem vlastnenou spolecností. Melo-li se postupovat v duchu 
smernice a do výroby i maloobchodu mel být zaveden konkurencní trh, což by melo za 
následek rozbití celistvosti dosavadní síte, musely by do sektoru vstoupit nové, soukromé 
spolecnosti. Kdyby trhy nemely být skutecne konkurencní, žádná spolecnost by nemela 
dominantní postavení, pak jakákoli zbylá, státem vlastnena spolecnost by nemohla mít na 
trhu vetší podíl než cca 25%. 
 
Pro zeme s vysokým podílem místního verejného vlastnictví, jako je Švédsko a Nizozemsko, 
se privatizace zdála být vyhnutelná. Zkušenost Norska ukázala, že velký pocet spolecností 
v místním verejném vlastnictví muže být základnou pro konkurencní trh. 

1.1.7. Mezinárodní obchod 
O obchodu, s výjimkou oboustrannosti, bylo receno málo. Smernice dovolovala zemi klást 
prekážky spolecnostem ze zemí s neúplne otevreným maloobchodním trhem, aby na jejich 
trhu soutežily. Ustanovení byla zmatecná, takže nevíme, jaká byla jejich vymahatelnost. 

1.2. Smernice pro hospodarení s plynem z roku 1998 
Smernice pro hospodarení s plynem z roku 1998 byla ve své podstate srovnatelná se 
Smernicí o hospodarení s elektrickou energií. Ukládala kompetence v oblasti stavby velkých 
plynových zarízení, prenosu plynu a jeho distribuce, rozdelování do dílcích obchodních 
transakcí a regulace. 
 
Kvuli vnitrním rozdílum mezi plynem a elektrinou, obzvlášt kvuli skutecnosti, že o umístení 
zarízení pro výrobu plynu rozhoduje fyzická poloha zdroju, nebyl uveden žádný ekvivalent  
procedury verejné souteže pri stavbe nových výrobních zarízení, ani pro alternativu  
kupujícího jednotlivce. 
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Pokud se jedná o maloobchodní nabídku, smernice vyžadovala okamžité otevrení 20% trhu, 
28% trhu po peti letech (2003) a 33% trhu po 20 letech platnosti smernice (2018). Byl v ní 
uveden rámec pro státy s teprve vznikajícím plynovým prumyslem (Portugalsko a Recko) 
a zeme s jediným dodavatelem (Finsko) jako úlevy od nekterých ustanovení. 

1.3. Hodnocení smernic z let 1996 a 1998 
Smernice byly kritizovány za to, že integrovaným podnikum ponechávají príliš mnoho 
svobody v tom, jak obejít ustanovení o nediskriminaci v prístupu do sítí. Tyto podniky mohly 
pouze oddelit úcetnictví své distribucní síte od úcetnictví  maloobchodních a importních nebo 
výrobních aktivit. Pri tom, díky dohodnutému PTS spolu s ustanovením o odeprení prístupu 
do síte v zájmu ochrany systému, byly tyto integrované spolecnosti vnímány jako 
dodavatelské podniky s dostatecnou možností vyhnout se otevrení svých sítí. Smernice 
nevyžadovala jmenování vládního zmocnence pro rízení sektoru. Avšak bez stalého dozoru 
rádne zajišteného vládního zmocnence je nepravdepodobné, aby bylo zneužívání trhu 
souperícími spolecnostmi spolehlive rozpoznáno a byla tak zajištena konkurence. 
 
Vytvorení konkurence bylo sice prioritou, smernice však mela nedostatky ve ctyrech jiných 
oblastech: opatrení mající za úkol rozbít dominantní podniky, opatrení vyžadující tvorbu 
velkoobchodního trhu, otevrení maloobchodního trhu a regulace. 

1.3.1. Rozbití dominantních podniku 
Ze 14 clenských státu (vyjma Lucemburska) v oblasti výroby elektriny bylo 6 úcinne 
monopolních (Belgie, Francie, Recko, Irsko, Itálie a Portugalsko), 4 byly úcinne dvoupolní 
(Nemecko, Španelsko, Dánsko, a Velká Británie) a pouze 4 mely potenciálne konkurencní 
strukturu (Rakousko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko). V mnoha z techto zemí byl 
maloobchodní sektor stejne centralizovaný. Bez konkurencního výrobního sektoru je 
maloobchodní konkurence nesmyslná. V plynovém sektoru byla situace podobná. Smernice 
neuvádela žádné požadavky, aby zeme tvorily konkurencní území výrobních nebo 
maloobchodních podniku. 

1.3.2. Velkoobchodní trhy 
Smernice se sice obsáhle venovala prístupu výrobcu/dovozcu do síte, ale postrádala jakékoli 
opatrení podporující to, aby konkurencní výrobci/dovozci nalezli pro svou elektrinu trh. Na 
príklad v zemi s dominantní výrobou/maloobchodem, dokonce i s regulovaným PTS a 
autorizací, byla pravdepodobnost objevení se na trhu nových výrobcu skutecne malá. Nemeli 
by komu svou elektrinu prodat. Obzvlášt v zemích s monopolním nebo dvoupolním výrobním 
sektorem byla šance vstupu nové spolecnosti na trh minimální. 
 
Teoreticky, ideálním rešením by byl syndikátní druh trhu, kde by všichni výrobci/dovozci 
spolecne nabízeli cenu. Kdyby nejaký výrobce/dovozce byl schopen dodat energii za nižší 
cenu než syndikátní, syndikát by nakoupil jejich výrobu za ceny, ktré mu zajistí zisk. Dokonce 
svobodný trh, jaký pro elektrinu existuje v severských státech, by doufal, že souperící na trhu 
novácci budou schopni svou elektrinu prodat. 

1.3.3. Otevírání maloobchodního trhu 
Ustanovení týkajíc í se otevírání trhu byla také velmi omezená. Dokonce 6 let po tom, co byla 
smernice schválená, byla volba poskytnuta nanejvýš nekolika tisícum tech nejvetších 
zákazníku. Zeme naplnovaly cástecne požadavky smernice takovým zpusobem, že nechaly 
distribucní podniky, aby shánely dodávky energie. 

1.4. Smernice z  roku 2003 
Vetšina zemí prijala ty liberálnejší varianty nabízené smernicemi a otevrela své 
maloobchodní trhy více, než to bylo požadováno. A tak do roku 2001 byla Evropská komise 
pripravena prijít s novými smernicemi. Ty urychlily otevírání trhu, vyporádaly se s kritikou 
prístupu k sítím a regulaci a zrušily ty liberálnejší varianty. Nové smernice znovu ustanovily 
pravidla ve ctyrech oblastech: výroba/dovoz, maloobchodní nabídka, prenos a distribuce, 
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regulace a rozdelování, do jednotlivých obchodních transakcí. Byla v nich také závažná 
opatrení týkající se zajištení nabídky. 

1.4.1. Výroba elektrické energie  
Podle nové smernice pro novou výrobní kapacitu platí autorizace. Verejná soutež by mohla 
probehnout v nekterých zvláštních prípadech, napr. tehdy, kdy je pravdepodobné, že tržní 
systém nezajistí dostatecnou výrobní kapacitu. Clenské státy pak za úcelem získání 
dodatecné kapacity mohou zahájit proceduru verejné souteže. Verejnou soutež je možné 
také použít v rámci prosazování nových technologií a naplnování ekologických cílu. 

1.4.2. Maloobchodní nabídka 
Nová smernice predešla revizi maloobchodní souteže, která mela být podle staré smernice 
o hospodarení s elektrinou hotová v roce 2006. Požadovala, aby všichni komercní (nebytoví) 
odberatelé elektriny a plynu si mohli do roku 2004 zvolit svého maloobchodního dodavatele 
a bytoví odberatelé by se meli zacít úcastnit maloobchodní souteže do roku 2007. 

1.4.3. Prenos a distribuce 
Varianta dohodnutého PTS nebyla príliš využita a proto byla zrušena. Regulovaný PTS tak 
zustal jedinou možností. Navíc tarify, nebo alespon metody kalkulace tarifu, musí být úredne 
schválené. Varianta kupujícího jednotlivce byla pro elektrinu zrušena. 

1.4.4. Rozdelování do jednotlivých obchodních transakcí 
Požadavky na rozdelování do jednotlivých obchodních transakcí byly zásadne posílené. Pro 
integrované podniky, které byly PSP nebo PSD platí úplné zákonné oddelení PSP nebo PSD 
aktivit od aktivit výrobních nebo maloobchodních. To znamená, že tyto PSP a PSD aktivity 
musí být provozovány zákonne oddelenými podniky. Integrované spolecnosti mohou však 
i nadále vlastnit PST, PSD nebo výrobní podnik. Všimnete si, že tito PSP nebo PSD nejsou 
nutne vlastníky prenosových nebo distribucních aktiv. Podstatné je, že PSP a PSD rozhodují 
o využití a vývoji síte. 
 
Stejne jako smernice z let 1996 a 1998 i tento nový dokument mlcí o tom, do jaké míry má 
být povolena integrace maloobchodu a výroby/dovozu. 

1.4.5. Regulace 
Regulacní ustanovení jsou také velmi posílené. Clenské státy jsou povinné jmenovat 
sektorového vládního zmocnence, který bude mít minimální soubor kompetencí, napr. pri 
stanovení sítových sazeb. Smernice také poveruje Evropskou komisi, aby sestavila 
Evropskou regulacní skupinu pro hospodarení s elektrinou a plynem, která by povzbuzovala 
spolupráci mezi regulacními úrady. Smernice dále požaduje: „Národní regulacní úrady budou 
prispívat k rozvoji vnitrního trhu a vyrovnaných šancí tím, že budou transparentním 
zpusobem spolupracovat mezi sebou navzájem i s Evropskou komisí“ (Cl.23 (12)). 

1.4.6. Mezinárodní obchod 
Mezinárodní obchod v oblasti elektrické energie prebírá podle nové smernice mnohem 
duležitejší roli. Podporování výstavby propojovacích clánku mezi národními systémy se však 
zdá být spíše samoúcelné, než aby bylo prostredkem napr. k posílení bezpecnosti nebo 
podpory konkurence. Clenské státy by mely napr. podávat zprávu o: „jakýchkoli praktických 
opatreních prijatých na národní úrovni k zajištení dostatecné rozmanitosti tržních subjektu 
nebo praktická opatrení k posílení propojení a konkurence“ (Cl. 23 (11)). 

1.4.7. Záruka nabídky 
Predchozí smernice se otevrené diskusi o zajištení nabídky venovaly jen velmi málo. 
Obsahovaly pouze požadavky na PSP ohledne ochrany prenosového systém. Všechny 
ostatní aspekty mely být rešeny podle „závazku verejných služeb“ a rozhodovány národní 
vládou. Clenským státum je na príklad dovoleno (Preambule (13)) zavést závazky verejných 
služeb „za úcelem zajištení nabídky, ale také ochrany zákazníka a životního prostredí“, což 
podle smernic konkurencní trh sám o sobe nemuže zajistit. Smernice neuznává, že volný trh 
v oblasti výroby elektrické energie nemusí poskytnout postacující výrobní kapacitu. 
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Smernice z roku 2003 priznává, že spoléhání na podnety trhu k zajištení postacující výrobní 
kapacity nemusí stacit. § 23 preambule u obou smernic ríká:  
 
„V zájmu zajištení nabídky by mela být rovnováha mezí nabídkou a poptávkou v jednotlivých 
clenských státech monitorována a mely by pak být podávány zprávy o národní situaci na 
úroven spolecenství. Bere se do úvahy i kapacitní propojení mezi oblastmi. Monitorování by 
melo být provedeno dostatecne vcas, aby bylo možné prijmout vhodná opatrení v prípade, 
že je zajištování nabídky predmetem kompromisu.“ 
 
Cl. 22 smernice o hospodarení elektrinou ríká: 
 
„ Clenské státy by se mely postarat o možnost podílet se na zajištování nabídky pomocí 
nastartování procedury verejné souteže nebo ekvivalentní procedury v prípade, že se na 
základe autorizacní procedury nebuduje potrebná výrobní kapacita.“ 
 
U smernice o hospodarení s plynem srovnatelné ustanovení neexistuje. 

1.5.   Hodnocení smernic z roku 2003 
Nekolik clenských státu se pri plnení požadavku smernic opozdilo. V ríjnu 2004 Komise 
formálne upozornila na neplnení požadavku smernic 18 z 25 clenských státu. V kvetnu 2005 
deset z nich ješte porád tyto požadavky zcela nenaplnovalo. 
 
Smernice pro hospodarení s elektrickou energii a plynem z roku 2003 se pokusily vyporádat 
s kritikou predchozích smernic, co se týce prístupu do síte. Ucinili tak pomocí nových 
opatrení týkajících se rozdelování do jednotlivých obchodních transakcí, pomocí regulace 
a zrušení nekterých méne liberálních možností  prístupu do sítí. Nicméne, problém rozbití 
dominantních spolecností a velkoobchodních trhu zustal i nadále otevrený. 

1.5.1. Rozbití dominantních spolecností 
Smernice mluví o potrebe: „snížit riziko dominace trhu a koristnického chování“ (Preambule 
(2)). Od clenských státu vyžaduje: „do 31.7. každorocne, v souladu se zákonem 
o hospodárské souteži, dodat Evropské komisi  zprávu o stavu dominace na trhu, 
koristnickém a proti konkurencním  chování.“ V prípade elektrické energie: „Zpráva bude 
dále evidovat zmeny ve schématu  vlastnictví, stejne jako veškerá praktická opatrení prijata 
na národní úrovni za úcelem zajištení dostatecné rozmanitosti tržních subjektu  nebo 
opatrení prijata za úcelem zvýšení propojení a konkurence. Po roce 2010 by mely príslušné 
úrady podávat takovou zprávu každé dva roky.“ (cl. 23 (8)). V prípade plynu: „Tam, kde je to 
vhodné, muže tato zpráva obsahovat doporucení a opatrení k potlacení negativního dopadu 
dominace trhu a jeho koncentrace.“ (cl.31) 
 
Také Evropská komice dostává úkol. Cl.27 (1(a)) ohledne elektriny poveruje Evropskou 
komisi odevzdáním výrocní zprávy Evropskému parlamentu. Ta bude mimo jiné obsahovat: 
„získanou zkušenost a pokrok dosažený pri tvorbe kompletního a plne funkcního domácího 
trhu pokud jde o elektrinu, a také potíže, které v této oblasti pretrvávají, vcetne takových 
aspektu jako je dominace trhu, koncentrace, koristnické a proti konkurencní chování a jeho 
dopad ve smyslu deformace na trhu.“  Cl.31 (1(a)) ve vztahu k plynu požáduje, aby komise 
odevzdávala Evropskému parlamentu výrocní zprávu, která by mimo jiné pojednávala o: 
„získané zkušenosti a pokroku dosaženém pri tvorbe kompletního a plne funkcního 
domácího trhu v oblasti zemního plynu a také o pretrvávajících potížích vcetne dominace na 
trhu, koncentrace tamtéž, koristnického a proti konkurencního chování.“ 
 
Jak dalece tato ustanovení vyžádují od Evropské komise a dohlížejících národních úradu 
rozbití dominantních spolecností, a jak dalece je ocekáváno pouze prijetí opatrení, které by 
zmírnilo dopad této tohoto dominantního postavení, je sporné. Výše uvedená formulace 
naznacuje, že národní úrady, které mají evidovat zmeny ve schématu vlastnictví, by mely být 
vuci dominantním spolecnostem na trhu razantnejší než se to ceká od Evropské komise. Ta 
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má jen podat zprávu o „aspektech dominace na trhu.“ Ani od národních úradu ani od 
Evropské komise se však neocekává zajištení konkurence schopného pole spolecností. 

1.5.2. Velkoobchodní trhy 
Nové smernice se sice vyjadruji trochu jasneji o velkoobchodních trzích, ale ty se nezdají být 
prioritou. Smernice pro hospodarení s elektrinou udává (Preambule (5)) „hlavní prekážky na 
ceste k plne funkcnímu a konkurencnímu trhu se týkají mimo jiné otázky prístupu do síte, 
problematiky tarifu a také míry otevrení trhu mezi clenskými státy.“ Zatímco plynová 
smernice ríká (Preambule (6)) „„hlavní prekážky na ceste k plne funkcnímu a konkurencnímu 
trhu se týkají mimo jiné otázky prístupu do síte, prístupu do skladovacích prostor, 
problematiky tarifu, schopnosti využívat cástí a zarízení jiných systému a ruzné  míry 
otevrení trhu mezi clenskými státy.“ 
 
Preambule (22) smernice pro elektrickou energii ríká: „skoro všechny clenské státy se 
rozhodly podporovat konkurencní trh v oblasti výroby elektriny a to pomocí transparentní 
autorizacní procedury.“ Zatímco opatrení zajištující novým úcastníkum trhu schopnost 
získání výrobní kapacity je nutným predpokladem pro konkurencní trh, není to z daleka 
jediný predpoklad. Bez príležitosti prodat vyrobenou elektrinu je pro výrobce tato možnost, 
stejne jako možnost prístupu do síte, nedostatecnou motivaci ke vstupu na trh. 
 

1.5.3. Otevírání maloobchodního trhu 
Clenské státy  prijaly opatrení a otevrely své trhy více, než to požadovaly smernice z let 1996 
a 1998. Takto povzbuzená je nová smernice vuci otevírání trhu mnohem agresivnejší. 
Možnost zvolit si dodavatele elektriny a plynu není zde prezentována jako neco, co se dá 
ocekávat vzhledem k ekonomickým výhodám poskytovaným spotrebitelum, ale jako základní  
právo podle Maastrichtské dohody. Preambule 4 u obou smernic ríká: 
 
 „Svoboda, kterou Dohoda obyvatelum Evropské unie zarucuje – volný pohyb zboží, svoboda 
poskytovat služby a svoboda podnikání – jsou možné jedine pri trhu otevreném dokorán, 
který zákazníkum dává možnost zvolit si dodavatele a všem dodavatelum možnost dodávat 
svým zákazníkum.“ 
 
Zda je tohle ten prípad je vecí interpretace Dohody. Mnohem duležitejší však je, zda 
spotrebitelé tuto svobodu chtejí a jestli jim prinese ekonomické výhody. Pokud na této 
svobode spotrebitelum nezáleží a pokud jím neposkytne výhody, bude težké oduvodnit 
konkurencní trh. 
 
Uskutecnování ochrany spotrebitele je postoupeno clenským státum a v Dodatku A u obou 
smernic najdeme seznam opatrení, které clenské státy musí prijmout. Vetšina z nich se týká 
zboží, napr. spotrebitele mají právo „ obdržet jasnou informaci o cenách, cenových tarifech 
a o standardních smluvních podmínkách a predpokladech spojených s využitím služeb 
dodávky elektriny.“ Smernice se však nezminuje o cenové politice. Není tu, ku príkladu, 
žádný požadavek na to, aby cenové tarify odrážely náklady. Nemluví se tady o tom, 
že obchodní spolecnosti by nemely diskriminovat žádnou skupinu spotrebitelu napr. tak, 
že velkým spotrebitelum nabízejí disproporcne lepší podmínky než spotrebitelum malým. 
Je tady asi tichý predpoklad, že tržní provoz bude predcházet tomuto zneužití. 

1.5.4. Záruka nabídky 
Opatrení pro zajištení nabídky elektriny jsou naprosto chybna. Vyžadují, aby národní úrad 
monitoroval rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou natolik dopredu, aby v prípade, kdy hrozí 
nedostatek, mohla být vcas prijatá nápravná opatrení, jako je stavba nové elektrárny. 
Dokonce i za predpokladu, že budou použity krátké casové lhuty, clenské státy budou muset 
nabídku a poptávku odhadovat na 6, ne-li víc, let dopredu. Tolik je pri nejmenším potreba na 
vypsání verejné souteže, získání povolení a schválení plánu vítezného zájemce, detailní 
projekt a zprostredkování stavebního zarízení, stavbu závodu a jeho uvedení do provozu. 
Vítezná nabídka dostane dlouhodobou smlouvu na nákup elektrické energie, aby tak byla 
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poskytnuta financní záruka a investice mohla být financována za primerené náklady. Tento 
mechanismus nebude fungovat z nekolika duvodu: 
 

• Na trhu, kde se elektrárny staví na základe autorizace, se nedá predvídat jaká 
kapacita bude postavena. Ve velké Británii byly zverejneny projekty na výrobu celkem 
40GW, které budou k dispozici do roku 2010.  Pouze malá cást z toho bude skutecne 
vybudována. Národní úrad nemá možnost odhadnout, jestli bude postaveno 10% 
projektu (což by mohlo být príliš málo) nebo 25% (což by mohlo postacit). Data 
uvedení do provozu nových zarízení jsou komercne velice citlivé informace, protože 
zprovoznení významne objemného závodu ovlivní ceny na velkoobchodním trhu, 
takže jednotlivec, který zná datum zprovoznení nového závodu muže výhodne 
spekulovat o pohybu na burze. 

• Pokud zde bude tento nepríznivý postoj vuci zajištení nabídky, nebude žádná 
motivace ke spekulativnímu, reagujícímu na podnety trhu plánování. Evropská 
komise si je tohoto rizika vedoma a ve svých poznámkách o smernici ríká1: 
„zahájením procedury verejné souteže dojde k ovlivnení trhu ze strany úradu. 
Zahájení takové souteže, jak už tomu bylo v jiných prípadech, deformuje tržní 
podnety k investicím a na strane investoru muže vést k postoji vyckávání na zahájení 
souteže.“ Komise však nenavrhuje žádná opatrení, jak se tomuto riziku vyhnout. 

• Zahájení verejné souteže by prispívalo ke zmene rovnováhy mezi poptávkou a 
nabídkou. Spolecnosti, které se chystaly postavit elektrárnu, se mohou rozhodnout ve 
svém zámeru nepokracovat. Kapacita závodu, na který je vypsána soutež, by totiž 
snížila tržní cenu a tím i výnosnost nové investice. Stejne tak vlastníci stávajících 
závodu se mohou rozhodnout ukoncit provoz elektrárny dríve, než to puvodne 
plánovali, protože nižší tržní cena sníží jejich výnosy. 

• Podstatná cást vítezných nabídek nebude dojednána. V dobe, kdy se predkládají 
nabídky, spolecnosti mají k dispozici pouze predbežné údaje o financích, o tom, zda 
dostanou povolení plánovacího úradu a kolik bude stavba stát. Když se to spolecnosti 
snaží dorešit, mohou mít problémy s plánovacím úradem, výdaje mohou být vyšší, 
než ocekávaly a muže se stát, že nebudou moci pokracovat. To se bude 
pravdepodobne týkat obzvlášt menších, méne zkušených podniku s menším 
množstvím prostredku. Na zájemce mohou být uvalena kárná opatrení v zájmu 
zajištení finalizace jejich nabídek a však tyto uprednostnují velké spolecnosti a 
podstatne zvyšují výdaje 

1.6. Smernice pro zajištení nabídky na poli energetiky 
Evropská komise publikovala návrh zajištení nabídky v oblasti elektrické energie (COM 
(2003) 740 final 2003/0301 (COD) v prosinci 2003. Text byl schválen Evropským 
parlamentem v cervenci 20052. Tato smernice zacne platit v prosinci 2007 a v roce 2009 
Komise podá zprávu o jejím úcinku.  
 
Tento dokument jasne vychází ze Zeleného dokumentu Evropské komise z roku 2001 
„K evropské strategií zajištení nabídky energie“, který se však hlavne zabýval závislostí na 
importu. Zatímco návrh smernice se více venuje technickému zabezpecení systému dodávek 
elektriny. Smernice obsahuje opatrení ve trech oblastech. 

1.6.1. Zajištení síte 
Cl. 4. od clenských státu (nebo kompetentních úradu) žádá zajištení provozu prenosového a 
distribucního systému na adekvátne spolehlivé úrovni v koordinaci se sousedními státy. Toto 
má zajistit regulacní úrad, který uloží požadavky na výkonnostní normy rozvádecím (PSP) a 
distribucním (PSD) provozovatelum systému. 

                                                 
1 Note of DG Energy & Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the internal market in 
electricity and natural gas: Measures to secure electricity supply. 16.1.2004.  
2 The text can be found on the Commission website at 
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/12_en.htm 
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1.6.2. Udržování rovnováhy nabídky a poptávky 
Cl. 5. se zabývá zajištením výrobní kapacity dostatecné pro uspokojení poptávka. Zatímco 
tvrdí, že uspokojení poptávky stojí na predpokladu, že trh dodá dostatek investic, klade na 
PSP bremeno zajistit dostatecnou kapacitu zásob. Navrhuje  prerušované dodávky a rízení 
poptávky, avšak hlavním nástrojem se zdá být povinnost výrobcu a dalších podniku vytvorit 
efektivní velkoobchodní trh. 

1.6.3. Investice do sítí 
Tento clánek (cl.6.) vyžaduje, aby se clenské státy prostrednictvím regulacních úradu 
postaraly o adekvátní investice do síte. 

1.6.4. Podávání zpráv 
Toto je nejpodrobnejší opatrení obsahující pet ustanovení (cl.7.) Obzvlášt se zabývá 
o výstavbou propojení a provozem. Jsou zde podrobné požadavky na PSP, aby regulacnímu 
úradu odevzdali plány na mezinárodní propojení. Regulacní úrad pak musí dríve, než schválí 
tento plán s PSP, konzultovat jej s Komisí. 

1.7. Hodnocení smernice pro zarucení nabídky energie  
Návrh Komise se zdá být smesi zbytecných a chybných ustanovení. 

1.7.1. Síte 
Síte zustanou rízenými monopoly, takže se toho moc nezmení. Rízeni je ted úredne 
schválené. Všechny zeme musí zrídit svuj autonomní regulacní úrad, který budto ceny 
stanovuje nebo dohlíží na tvorbu cen pro monopolní aktivity. Navíc, smernice vyžaduje, aby 
vlastníci sítí nemeli žádné skutecné spojení se spolecnostmi, které vyrábí nebo prodávají 
elektrinu. Tento požadavek zrejme povede k oddelení vlastnictví síte. 
 
Není snadné predvídat, jak dalece tyto zmeny ovlivní prumysl. Avšak hodnocení výpadku 
proudu v Severní Americe v roce 2003 dávalo otevrene vinu restrukturalizaci: 
 

Deregulace a puvodní restrukturalizace prumyslu elektrické energie v USA mely nicivý 
úcinek na spolehlivost energetických systému Severní Ameriky. 14.8.2003 byly hlavní 
prícinou výpadku proudu3.  

 
K formálnímu  rízení se casto pridává rízení na popud. Podle nej  vládní zmocnenec predem 
schvaluje provozní náklady, náklady na údržbu a investice na dobu 5 let. Je-li spolecnost 
presvedcena, že se peníze proti temto odhadum dají ušetrit, muže si je nechat jako 
dodatecný zisk. Toto poskytuje spolecnosti popud k výkonnejšímu provozování sítí, ale na 
druhou stranu také popud delat krátkodobé redukce nákladu. Aby se zamezilo riziku, že se 
ušetrí na úkor spolehlivosti systému, regulacní úrady zavádejí výkonnostní normy, které 
vlastníci sítí musí splnit. Vyvstávají tu cetné otázky: 

• Mohou být ukazatele výkonu dostatecne presným merítkem skutecné spolehlivosti 
systému? Regulacní úrad ve Velké Británii v soucasné dobe vyžaduje, aby 
spolecnosti instalovaly spíše kompletní zarízení monitorovacího systému za úcelem 
merení spolehlivosti síte, než používaly dílcí ukazatele výkonu. 

• Projeví se príliš nízké náklady ve špatném výkonu dríve než infrastruktura utrpí trvalé 
škody? Presnost vlaku byla v britském železnicním prumyslu na svém historickém 
maximu, než série nehod, které zacaly v roce 1999 a pokracovaly v dalších letech, 
ukázala na zanedbanost systému. Ocekává se, že se úroven presnosti vlaku britské 
železnice z roku 1999 nepodarí obnovit dríve než v roce 2013. 

• Bude náhlá zmena vlastnictví v energetickém prumyslu znamenat, že vlastníci prodají 
své kapitálové podíly dríve, než budou zjevné následky jejich pocínání? V Británii se 
vlastníci Východní distribucní síte vystrídali petkrát behem 6 let. 

                                                 
3 J. Casazza, F. Delea, G. Loehr (2005) ‘Contributions of the restructuring of the electric power 
industry to the August 14, 2003 blackout’ http://www.pest-03.org/ 
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Další otázkou je, zda oddelení vlastnictví síte od komercních aktivit nezpretrhá spojení mezi 
spotrebiteli a spolecností provozující distribucní sít. Castá kritika  britského železnicního 
systému mluví o tom, že vytvorením zvláštní spolecnosti provozující sít se zpretrhalo spojení 
mezi spotrebiteli a dodavateli a existuje tam ted tlak na vertikální opetovné spojení 
rozdeleného prumyslu. Smernice a doprovodná literatura se o tomto problému nezminují 
a soustredují se témer výlucne na potrebe hlubšího mezinárodního propojení (viz níže). 

1.7.2. Udržování primerenosti výroby 
Evropská komise ted priznává, že se nedá spoléhat na to, že na základe tržních projevu 
zjistíme, zda je stávající výrobní kapacita postacující a schopna zajistit nabídku. Jak se výše 
poukazuje, opravená smernice o hospodarení s elektrinou pocítá s vypsáním verejné 
souteže v prípade, že trh samotný nezajistí dostatecnou výrobní kapacitu. Jak už bylo 
receno, tyto návrhy jsou chybné a nebudou fungovat. 
 
Komise se také ve smernici pro zajišteni nabídky zajímá o kulminacní kapacitu. Ve 
vysvetlujícím memorandu k navrhované Smernici pro zajištení nabídky elektrické energie 
ríká:  
 

„Další otázka však zní, zda jsou investori pripraveni investovat do kulminacní kapacity, 
aby uspokojili potreby nejvyšší poptávky nebo prípadu, kdy znacná cást jiné výroby 
není k dispozici. Nekterí si myslí, že k takovým investicím nedojde, protože mimorádné 
události nejsou casté a jejich výskyt je nepredvídatelný. Muže se také stát, že vláda 
vydá další opatrení, doplnující tržní mechanismy, aby potrebnou kapacitu zajistila. Toho 
je možné dosáhnout pomocí kombinace nastavení cílu na úroven rezervní kapacity 
nebo rovnocenných opatrení, napr. na strane poptávky, ale také prijetím opatrení 
k ujištení, že se cíle naplní at už pomoci stimulu nebo povinností v rámci podnikání 
s elektrinou.“ 

 
Opatrení pro kulminacní elektrárnu jsou rovnež špatne pochopena. V perfektne vyváženém 
systému je kulminacní elektrárna riskantní návrh. Bude se využívat pouze v podmínkách 
nezvykle nízkých teplot, které mohou nastat prumerne jednou za 10 let. Pokud se dá zarucit, 
že zbylé elektrárenské zásoby budou optimálních rozmeru, pak opatrení na zmírnení rizika 
mohou být oprávnena. Avšak, jak už bylo receno, zásoby se velice pravdepodobne budou 
pohybovat mezi príliš malou a príliš velkou kapacitou. V prípade príliš velké kapacity se 
kulminacní elektrárna nepoužije ani s ohledem na pocasí, zatímco pri príliš malé kapacite 
existence správného množství kulminacní kapacity nám behem tuhé zimy rozsvítit svetla v 
baráku nepomuže. 
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2. Podmínky posouzení Smernic o elektrine a plynu 

Posouzení prezentované ve Smernicích o elektrine z roku 1996 bylo obecná, ale zamerené 
na rozhodnutí, které melo být ucineno v roce 2006, o tom, zda maloobchodní trh bude 
otevren ve vetší míre, než bylo požadováno Smernicemi (33 procent). Tento prístup mel jisté 
výhody, dovoloval nahromadit urcité zkušenosti drív, než se clenské státy musely zavázat ke 
konecnému rozbití dríve otestované a vyzkoušené prumyslové struktury. Skandinávské státy 
a Spojené království byly zavázány predstavit do té doby úplnou maloobchodní soutež 
v prubehu jednoho nebo dvou let, a do roku 2006 zde mel být shromažden soubor 
zkušeností, na základe nichž by se dalo zhodnotit, zda narízení k otevrení energetického 
trhu všem odberatelum bylo oprávnené. 

Podmínky posouzení požadované Smernicemi o plynu z roku 1998 nebyly jasnejší, 
hovoríme-li o: “zlepšování vnitrního trhu zemního plynu”, a rozvrh byl ponekud delší (2010). 

Posouzení vyžadované Smernicemi z roku 2003 bylo mnohem detailnejší a Komise 
normativnejší ve svých sdeleních. Zejména pokud jde o plyn, predstavovaly podstatné 
urychlení a také zesílení požadavku. Smernice ukládá Komisi vytváret každorocní prehledy 
rustu a také k 1. lednu 2006 poskytnout Evropskému parlamentu a Rade úplný prehled 
navrhující postup Smernic. 

Na maloobchodní trh a prumyslovou strukturu byly položeny klícové požadavky. Posouzení 
maloobchodního trhu musí urcovat: „rozsah, ve kterém získaji malé podniky a domácnosti 
znatelné, s ohledem na verejné služby a obecné standardy služeb, výhody“ a „rozsah, v 
jakém odberatelé skutecne zmení dodavatele a znovu vyjednají tarify“. V prumyslové 
strukture, pokud jde o elektrinu, posouzení musí urcovat „rozsah, v jakém je trh v praxi 
otevren efektivní souteži, vcetne aspektu dominance trhu, koncentrace trhu a bezohledného 
nebo protisouteživého jednání.“ Pokud se jedná o plyn, posudek musí hodnotit „získané 
zkušenosti a pokrok ucinený ve vytvárení kompletního a zcela funkcního domácího trhu se 
zemním plynem; a prekážky, které v tomto ohledu zustávají, vcetne aspektu dominance trhu, 
koncentrace trhu a bezohledného nebo protisouteživého jednání.“ 

Zatím, co z hlediska požadavku na maloobchodní soutež jsou podmínky posouzení a 
Smernic jednoznacné, neríkají nic o velkoobchodních trzích. Zavedení velkoobchodního trhu 
bylo primárním oprávnení Smernic z duvodu dominance velkoobchodní ceny elektriny a 
plynu v celkové cene, a pokud bude velkoobchodní trh fungovat dobre, bude zde málo 
možností pro maloobchodní konkurenci. Podmínky posouzení a Smernic mlcí také 
k související otázkam integrace výroby/importu a maloobchodních dodávek. V této podobe 
integrace je umožneno, aby se jakýkoliv velkoobchodní trh nevyhnutelne stal znacne 
irelevantní, a prumysl bude smerovat k oligopolu, protože prekážky pro vstup nových hrácu 
budou príliš vysoké. 

2.1. Srovnávací testy4 
Clánek 28 (1) (elektrina) a 31 (1) Smernic požaduje: „Komise by mela monitorovat 
a posuzovat aplikaci této Smernice a pred koncem prvního roku následujícího po vstupu 
v platnost této Smernice, a následnei pak každorocne predložit Evropskému parlamentu 
a Rade souhrnnou zprávu o vývoji.“ Tento požadavek je soubežný s každorocními 
„Srovnávacími“ testy zahrnujícími jak elektrinu tak plyn, které publikuje od roku 2001 
Generální reditelství energetiky a transportu, a které nyní vychází ve ctvrtém vydání. Zpráva 
a její technické prílohy se pokouší poskytnout ukazatele vývoje se zohlednením hlavních 
prvku reforem požadovaných Smernicemi a vytvorit základ pro posouzení, které musí 
Komise predložit Evropskému parlamentu a Rade do 1. ledna 2006. 

První vec, na kterou je treba ukázat, je je zcela nevhodný stav, kdy Smernice májí být 
posuzovány DG TRENem. DG TREN propaguje Smernice a tak nemuže být jejich 
nezávislým komentátorem. Jestliže Evropský parlament a Rada mají mít nestranný posudek, 
potrebují nezávislé ohodnocení provedené napríklad auditním úradem, a ne orgánem, který 
má nezadatelný podíl v propagaci Smernic. I když je ve Srovnávacích testech hodne 
                                                 
4 http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html  
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užitecného, zjevne nejsou nestranným zdrojem informací. Napríklad na strane 1 
Srovnávacích testu z roku 2005 je tabulka, znázornující výsledky studie pracovní produktivity 
plynu, elektriny a vody. Srovnávací zpráva uvádí: 

„Nedávná zpráva o Evropském rustu produktivity sestavená pro DG Enterprise ukázala 
vynikající výkonnost užitkového sektoru, jak je shrnuto níže v Tabulce 1. Toto prispíva k 
zduraznení potreby otevrení trhu, zlepšení rídící výkonnosti v techto sektorech 
a potenciálnímu prispení energetického sektoru z hlediska Lisabonských cílu.“ 

Z mnoha hledisek je to nestydate nepravdivé. Zaprvé zpráva míchá tri sektory, z nichž jeden 
zustává zcela regulovaným monopolem (voda), další se otevírá (plyn) a dalši je urcitým 
zpusobem rozvinutý, a presto pricítá výkonnostní zisky „otevrení trhu“. Zadruhé, zahrnuje 
období lete 1995-2001, a však po vetšinu tohoto období se nekonaly žádné reformy týkající 
se plynu, a pokud jde o elektrinu, reformy byly zapocaty až ke konci tohoto období. Zatretí, a 
toto je nejduležitejší, pracovní produktivita je velmi chabý ukazatel efektivity. Existuje mnoho 
zpusobu, kterými by mohly být statistiky pracovní produktivity zlepšeny bez skutecného 
zlepšení v základové efektivite sektoru. Napríklad nákup pracovních služeb mimo podnik, 
redukování RD&D cinnosti a zmena výrobní technologie z uhlí na vytápení plynem by vedly 
k významným rustum pracovní produktivity, avšak se žádnými výhodami z hlediska 
odberatelu. Snižování údržby by rovnež krátkodobe zlepšilo statistiky pracovní produktivity, 
avšak s potenciálne vážnými dlouhodobými dusledky pro odberatele. 

Nároky na zlepšenou pracovní produktivitu vyplývající z liberalizace byly detailne 
prozkoumány Hallem5. Ten zjistil: 

• Údaje o zamestnanosti ukazují, že existuje zretelný dukaz systematických spojení 
mezi sektorovou liberalizací/privatizací a redukcemi zamestnanosti – opak toho, co 
tvrdí Horizontal Evaluation Report (obzorová hodnotící zpráva). 

• Výsledky pruzkumu nasvedcují, že pozorované zisky pracovní produktivity 
z liberalizace a privatizace jsou jednorázové vzrusty produktivity zpusobené 
ubýváním pracovní síly, se žádným trvalým užitkem po pocátecním preorganizování;  
a že deregulace muže být spojena s nižšími úrovnemi produktivity a s redukcí ve 
výzkumu a vývoji (R&D) a pomerem rustu. Tato zjištení vážne podkopávají proces 
liberalizace. 

                                                 

5 D. Hall (2005) ‘Evaluating the impact of liberalisation on public services: A critique of the European 
Commission 2004 report “Horizontal Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing 
Services Of General Economic Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London. 
http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-horizeval.doc  
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3. Skandinávská oblast: Elektrina 

Skandinávská oblast (spolu s Británií) má povest oblasti s možná nejúspešnejší reformou 
energetického prumyslu. Velká cást této reputace je založena na zrejmém úspechu Nodr 
Pool pri kombinování národních výrobních systému ctyr skandinávských zemí do jednoho 
trhu. Nord Pool je pravdepodobne jediný velkoobchodní trh v celosvetovém merítku s 
adekvátní likviditou, který poskytuje cenové signály, které - jak se zdá - odrážejí nabídku a 
poptávku (viz Tabulka 1). V soucasnosti se kolem 30 procent veškerého obchodu s 
elektrinou ve Skandinávských zemích koná perostrednictvím Nord Pool. Je proto duležité 
rozumet základy Nord Pool, co k dnešnímu dní bylo a co nebylo potvrzeno zkušenostmi a 
zda jsou tyto zkušenosti prenosné 

Tabulka 1.  Národní výrobní systém ve skandinávské oblasti 

 Uvedení 
velkoobchodního 
trhu 

Integrace 
maloobchodu a 
výroby 

Top/top 3 podíl (%) 
výrobního trhu 

% získávání 
energie z 
energetické 
výmeny 

Dánsko Nord Pool (svobodná 
energetická výmena) 
1999 

Málo (15/40) 34 

Finsko Nord Pool (svobodná 
energetická výmena) 
1998 

Trochu (15/40) 34 

Norsko Nord Pool (svobodná 
energetická výmena) 
1991 

Cástecná (15/40) 34 

Švédsko Nord Pool (svobodná 
energetická výmena) 
1996 

Vysoká (15/40) 34 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel 

Poznámka: císla pro výmenu energie vycházejí z celé oblasti Nord Pool. 

3.1. Nord Pool 
Od roku 1971 funguje v Norsku prostrednictvím organizaci Samkjoringen pohotový trh 
energii. Tento trh „príležitostní energie“ vznikl na popud prumyslu 60 norských clenu a byl 
neprímo zprístupnen švédským a dánským výrobcum. Takový obchod byl možný protože 
Norsko je témer ve 100 procentech hydroelektrické, zdejší energrtika se opírá o akumulacní 
prehrady. To dovolilo výrobcum optimalizovat své vodní zdroje. Jestliže meli více vody ve 
svých prehradách, než mohli pravdepodobne využít, mohli prodávat na trhu a jestliže hladiny 
prehrad byly nízko, mohli nakupovat. Ceny na trhu byly proto spíše založeny na cenách vody 
než na skutecných mezních nákladech výroby elektriny, což je u vodních elektráren úcinne 
nula. 

V roce 1992 se tento trh otevrením na poptávku – jak maloobchodních dodavatelu tak 
koncových odberatelu – stal základem norské reformy. Statnett, sítová spolecnost odloucena 
od Statkraft vzala na sebe cinnost systému, který byl prejmenován na Statnett Market AS. 
Hlavní cástí trhu je predtermínový trh, ale je zde i termínový obchod a další obchodní 
prostredky. 

Co se týce rozsahu, ve kterém jsou národní trhy jsou zapojeny v Nord Pool, existuje mezi 
jednotlivými zememi znacný rozdíl. Ve zpráva pro finské Ministerstvo obchodu a prumyslu 
bylo konstatováno, že v letech 2000-2003 bylo v predtermínovém trhu Nord Pool 



Smernice Evropské unie pro elektrickou energii a zemní plyn 
 

20 

obchodováno s 40-47 procenty norské elektriny. 6 Pro Švédsko to bylo kolem 18-26 procent, 
zatímco pro Finsko císla ukazovaly jen 12-18 procent (nebyly zverejneny údaje pro Dánsko, 
ale zemepisné cinitele a stupen propojení naznacují, že se bude jednat o nejnižší prícku). 

Trh byl prejmenován na Nord Pool v roce 1996, kdy k nemu pristoupilo Švédsko, 
následované v roce 1998 Finskem, v roce 1999 Západním Dánskem a v roce 2000 
Východním Dánském. Nord Pool spolecne vlastnení Statnett v Norsku (50 procent) a 
Svenska Kraftnätem ve Švédsku (50 procent). Dlouholetý obchod mezi skandinávskými 
zememi umožnil zemím závisejícím na hydroenergii (Norsko a Švédsko), získat prístup 
k termoenergetickým zdrojum v suchých létech a naopak tem závislým na termoenergii mít 
v mokrých létech prístup k levné hydroenergii. 

Po vetšinu let po roce 1992 byly zde ceny relativne stabilní, ackoliv v letech 1994 a 1996 
nastoupily prudké vzestupy cen, což se zdálo mít málo spolecného s hydrologickými 
podmínkami a mnohem více se strategickými hrami puvodcu.7 Nicméne, zejména v Norsku, 
Švédsku a Finsku, existovalo zanedbatelné množství nové kapacity vybudované od roku 
1992 a primerenost dodávek závisela na prebytku kapacity v dobe reforem, malé poptávce 
rustu a primerených srážkách. 

„Štestí“ skandinávské oblasti bylo vypotrebováno v roce 2002. Cenový vrchol nastal na 
podzim 2002 v dusledku extrémne suchého roku ve skandinávské oblasti. Souhrnný príliv do 
norských rezervoáru byl ve druhé polovine roku 2002 pouze 56 procent normálu. Toto byl 
nejsušší podzim od roku 1931, kdy bylo zavedeno statistiké hodnocení prítoku. Navíc krome 
suchých povetrnostních podmínek byl podzim 2002 studenejší, než obvykle. Tyto podmínky 
vedly k prudkému úbývání vody z hydroenergetických rezervoáru. Jak se nedostatek vody 
zvetšoval, okamžité postupne rostly budoucí ceny. Od zacátku srpna 2002 do poloviny ledna 
2003 velkoobchodní ceny elektriny vzrostly o více než 600 procent z približne 15€ na 100€ 
za MWh.8 Do listopadu 2004 se vodní hladiny nakonec dostaly do normálu a ceny poklesly. 

Zejména v Norsku, kde jsou okamžité ceny spojeny s koncovými cenami, mel cenový vrchol 
za následek obrovské zvýšení maloobchodních cen a tlak k politickým jednáním. Kombinace 
zvýšeného importu z Dánska a Finska a redukce poptávky umožnila, že krize pominula bez 
vážných trhlin v dodávkách, ackoli relativne suchá zima 2003 znamenala, že ceny zustaly 
relativne vysoko, dokud jim vetší deštové srážky neumožnily klesnout.  

Kritika systému pokracovala v roce 2005. Kredittilsynet, nezávislá norská vládní agentura, 
která dohlíží na podniky a trhy, a norský ekonomický kriminální vyšetrovatel Okokrim zjistili, 
že v prosinci 2002 byly predpisy Nord Poolu porušeny Morganem Stanleym. Nord Pool se 
rozhodl nepokutovat Morgana Stanleyho, ale zmenit své postupy pri porušení predpisu.9 
Švédský financní dozorcí orgán Finansinspektionen v kvetnu 2005 publikoval zprávu o tom, 
že hráci na trhu ne vždy obdrží stejnou informaci ve stejnou dobu a že v mnoha službách 
existují díry v „cínské zdi“, která by mela rozdelit financní obchodní záležitosti od výrobní 
jednotky.10 V lednu 2005 Finská výrobní spolecnost PVO požadovala prozkoumání Nord 
Poolu prohlašujíc, že „tento systém je zastaralý a melby být zmenen.“11  

Nordel,12 organizace zodpovedná za bezpecnost síti ve skandinávské oblasti, zustává i do 
budoucna optimistická a uvádí, že v roce 2007 „za normální zimy bude špicka poptávky 
vyrízena bez jakýchkoliv obtíží. Jestliže prijde desetiletá zima, energetická rovnováha bude 
napjatá. Skandinávský energetický systém je závislý na importu z Evropy prstrednictvím 
                                                 
6 P. Lewis, T. Johnsen, T. Närvä & S. Wasti (2004) ‘Analysing the relationship between wholesale and 
end-user prices in the Nordic electricity market’ Finnish Ministry of Trade and Industry 
(http://www.vaasaemg.com/pdf/466696_SahkonhintaselvitysKTM2004ENG.pdf ) 
7 A. Midttun (1997) ‘The Norwegian, Swedish and Finnish reforms’ in ‘European electricity systems in 
transition’, ed A Midttun, Elsevier. 
8 D. Finon, T A Johnsen, & A Midttun, (2004) ‘Challenges when electricity markets face the investment 
phase’, Energy Policy, 32 (2004) 1355–1362. 
9 Datamonitor, April 4, 2005. 
10 http://www.fi.se/Templates/NewsListPage____878.aspx  
11 Utility Week, June 17, 2005, p 12. 
12 http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageName=Home%20news  
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pevného propojení.“ Nicméne „jestliže prijde rok s extrémne nízkou produkcí hydroenergie 
nebo kombinace dvou po sobe jdoucích suchých let (jako v letech 2002-2003), výsledkem 
muže být velký bilancní deficit. U cásti systému Nordelu je možné, že trh nebude moct 
problém vyrešit a situace bude vyžadovat ruzné formy pridelování nebo jiná opatrení, která 
budou muset být provedená na trhu.“ 

Nicméne Nordel spoléhá na cenovou pružnost, která by balancovala nabídku a poptávku. 
Jinými slovy dodávka zásob by vedla k vysokým cenám, které by vedly k prumyslovým 
úsporám spotreby nebo možná k docasnému zastavení provozu a úsporám spotreby 
domácích odberatelu. Zejména pro norské domácí odberatele, u kterých je elektrické topení 
standardem, by to mohl být bolestný proces. 

Tak jako v jiných oblastech, výrobci zkoušejí sjednotit postup, aby zabránili rizikum ve 
velkoobchodu a to povede k redukci významu velkoobchodu. 

3.2. Investice do výroby 
Otázka primerenosti výrobní kapacity je pro skandinávskou oblast komplikovaná, cástecne z 
duvodu životního prostredí a cástecne duvodu prítomnosti energeticky nárocného prumyslu. 
Je jasné, že pri jakémkoliv organizacní systému by zde bylo pridávání nové výrobní kapacity 
vysoce sporné. Ve všech ctyrech zemích neprichází v úvahu nová uhelná elektrárna a nová 
vysokomerítková hydroelektrárna, stejne jako atomové v Norsku, Dánsku a možná i 
Švédsku. V Norsku se ukázalo, že dokonce i plynová elektrárna je velmi obtížnou záležitostí, 
zatím zde všude krome Dánska existuje malý rozvoj obnovitelné energie. 

Velmi vysoká spotreba elektriny na hlavu odráží vysokou hladinu prumyslu nárocého na 
energii v Norsku, Švédsku a Finsku, a elektrického topení v Norsku. Je pravdepodobné, že 
kdyby cena elektriny stoupala na úroven, jaká je v jiných evropských zemích, cást tohoto 
prumyslu by se premístila do rozvojových zemí s nižšími energetickými náklady. Kdyby 
Norsko zacalo využívat cást svých obrovských zdroju zemního plynu pro vyhrívání 
domácností, rovnež by to snížilo poptávku po elektrine. A tak cenový mechanismus a 
rozhodnutí využívat v Norsku zemní plyn (zvetšující zdejší emise skleníkového plynu) a silný 
program energetické výkonnosti by uvolnil významnou cást výrobní kapacity a možná by se 
dalo na nejakou dobu vyhnout nutnosti zvyšovat kapacitu v regionu. Zda by ztráta 
energeticky nárocného prumyslu byla politicky prijatelná mužeme jen težko odhadnout. Také 
rozhodnutí o zastavení prací na využívaní atomové energie ve Švédsku - pokud by bylo 
provedeno - muže vyloucit z hruba polovinu jejich výroby. 

Nicméne je jasné, že v dusledku zjevného úspechu Nord Poolu je mnohem težší postavení 
nové elektrárny. Velká cást výrobních kapacit je závislá na cenách Nord Poolu, a ty se 
sestavují z hodiny na hodinu, aby bal zarucen jejich príjem. V mokrých letech by mohla být 
velkoobchodní cena velmi nízká a rada mokrých let by mohla lehce privést k bankrotu 
elektrárnu na fosilní palivo. A tak investice do nové elektrárny by byla pro skandinávskou 
oblast velkým rizikem, leda že by elektrárna, tak jako je to v prípade nové atomové elektrárny 
budované ve Finsku, mohla prodávat nedobrovolným spotrebitelum (v tomto prípade 
majitelum elektrárny) za predvídatelné ceny. Finská atomová elektrárna má také výhodu v 
tom, že je provozována nevýdelecnou spolecností, a že má prístup k nízkocenovému 
kapitálu od prumyslových vlastníku. 
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3.3. Maloobchodní trh 

Tabulka 2.  Struktura maloobchodu s elektrinou ve Skandinávské oblasti 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku (%) / 
Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Dánsko 2003 67 / 5 5 0 

Finsko 1997 30 / 6 4 25 

Norsko 1991 44 / 4 19 2 

Švédsko 1996 70 / 4 10 39 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

V porovnání s vetšinou zbytku Evropy, maloobchodní trh, tak jak je posuzován podle cetnosti 
zmen, vypadá ve Švédsku a zejména v Norsku relativne zdrave (viz Tabulka 2). Velmi 
vysoká domácí spotreba elektriny v norských domácnostech dává mnohem vetší stimul ke 
zmene než je tomu v jiných zemích. Nicméne navzdory relativne dobré cetnosti zmen ve 
Švédsku, není Regulátor príliš spokojený. Ve své Zpráve o trhu z roku 2004 uvádí: 13 

„Vetšina domácích spotrebitelu si stále ješte aktivne nevybírá dodavatele elektriny. Temi, 
kdo prešli k jinému dodavateli, jsou zejména spolecnosti a další odberatelé s velkou 
spotrebou elektriny. Na druhé strane zmena dodavatele elektriny není pro odberatele 
zcela jasná. Je zapotrebí velkého toku informací mezi nekolika stranami. Jestliže ne 
všechny údaje jsou pravdivé, bude proces opožden a zmena možná nebude mohla být 
uskutecnená v predpokládaném case. Nedostatky v komunikaci mezi majitelem síte a 
obchodníkem s elektrinou mohou mít za následek, že odberatel obdrží nesprávný úcet. 
Odberatelé také soudí, že je obtížné porovnávat nabídky ruzných dodavatelu, zejména co 
se cen týce. Navíc se odberatelé nepovažují za dostatecne informované o podmínkách na 
deregulovaném trhu elektriny.“  

Ve Finsku EMA vysvetlila nízký pomer zmen takto:14 

„Soutežení mezi dodavateli o nové odberatele elektriny – nebo alespon o maloodberatele 
-  bylo nízké. Odberatelé bud nedychtí po zmene dodavatelu, nebo by pro ne mel být 
podstatný cenový rozdíl. Ceny, za které maloodberatelé prodávají elektrinu svým 
obvyklým odberatelum jsou tak nízké, že odberatelé nemají podnet ke zmene dodavatelu. 
Zmeny byly také omezeny faktem, že prodejci s nejnižšími cenami odberatele nechteli. 
Odlišná je situace na strane hlavních odberatelu, kde se spotrebovává velké množství 
elektriny a dokonce i malé cenové rozdíly msjí z hlediska konecného úctu význam.“ 

V Dánsku je pomer zmen na nove otevreném domácím trhu dokonce ješte nižší, asi kolem 2 
procent. 

Zrejmý úspech Nord Poolu v poskytování cenových signálu konecným odberatelum 
znamená, že pokud vznikne nedostatek kapacity, cílový odberatel bude cítit dopad velmi 
rychle a velmi prímo. Cenové vrcholy v letech 1994, 1996 a 2002 vedly k závažným 
politickým debatám o reformách, zejména v Norsku, kde domácí odberatelé a silný 
energetický prumysl byli tvrde zasaženi. Zdá se, že je jen otázkou casu než další suchá zima 
kombinovaná s rustem poptávky, kterému neodpovídají nové investice vytvorí další cenový 

                                                 
13 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=BFBB3A865FD5
FC54C1256EF9004E77F6&WT=Energy%20markets  
14 http://www.energiamarkkinavirasto.fi/files/Emv_vuosikertomus2003.pdf  
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vrchol. Zda tím vznikne tlak prestavet stávající mechanismy na takové, které dají mnohem 
vetší záruku než jen dostacující dostupná kapacitu, to se teprve uvidí. 

3.4. Korporacní zmeny 
V bezprostredním dusledku vytvorení skandinávského trhu se koncem 90-tých let ukázalo, 
že by region mohl zaznamenat významný vstup z jiných cástí Evropy a sveta. E.ON, EDF, 
TXU a RWE všechny zaujaly významné postavení ve Švédsku a Finsku. Nicméne nyní z 
techto firem zustává pouze E.ON a zdá se, že bude vytlacen z Finska. V Dánsku se trh velmi 
rychle soustreduje okolo Elsamu vyvíjejícímu se jako dominantní spolecnost, ackoliv bude 
pravdepodobne prevzat dánskou plynárenskou spolecností nebo Vattenfallem (viz Tabulka 
3). 
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Velké energetické spolecností ve Skandinávské oblasti 

 Spolecnost c. 1 (f-zahranicní 
h-domácí) N = >50% 
národního vlastnictví 

Další významné 
skandinávské 
spolecnosti 

Další významné 
zahranicní spolecnosti 

Dánsko Elsam (h) DONG, E2, 
Vattenfall 

 

Finsko Fortum (h) N Vattenfall E.ON 

Norsko Statkraft (h) N   

Švédsko Vattenfall (h) N Fortum, Statkraft E.ON 

Zdroj: Autoruv výzkum. 

Ve Švédsku oznámil Regulátor prudkou koncentraci trhu: 

„Když byl deregulován trh s elektrinou, nekolik spolecností odpovídalo za 90 procent 
energie vytvárené ve Švédsku. Dnes za 86 procent odpovídají tri spolecnosti. Samotný 
Vattenfall odpovídá za 46 procent výroby elektriny ve Švédsku.“ 15 

Finskému otevrenému trhu (s vyjímkou trhu tvoreného vlastními továrnami prumyslových 
podniku) dominuje Fortum, který od reformy posílil svou pozici. Norsko uspelo s nevpuštením 
do zeme cizích spolecností, ackoliv zde existovaly významné slucovací a náborové aktivity 
mezi lokálne vlastnenými spolecnostmi. 

Celkove se zdá, že se Skandinávský trh priklání k oligopolu ctyr „národních vítezných“ 
spolecností – Vattenfallu, Fortumu, Statkraftu a Elsamu. Zdali neco podnítí tyto spolecnosti 
tvrde bojovat proti sobe se teprve uvidí. 

Faktor, který by nemel být prehlížen pri vysvetlování zdejších relativne dobrých zkušeností 
ve srovnání s jinými oblastmi Evropy, je trvalá prevaha verejného vlastnictví. Všichni 
„národní vítezové“ jsou ve verejném vlastnictví, krome Fortumu, který je stále verejne 
vlastnen vetšinove. Zdá se pravdepodobné, že soukrome vlastnené zisk-zvetšující 
spolecnosti by využily príležitostí zadržet energii, kterou jím trh nabízí, stejne jak tomu bylo 
v Británii a Kalifornii, aby mohly zvýšit ceny pro svuj vlastní prospech.  

 

                                                 
15 STEM (2004) ‘The energy market’ Swedish Energy Agency, Stockholm 
(http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=D0365D7F9A1E
1665C1256DE500428A73&WT=News.New%20publications ) 
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4. Skandinávská oblast: Plyn 

Zatímco trh s elektrinou je ve Skandinávské oblasti pomerne dobre rozvinut, u trhu s plynem 
tomu tak není. Norsko je hlavním zdejším producentem zemního plynu, ale všechen výtežek 
je exportován. Švédsko využívá pouze minimální množství zemního plynu (méne než 2 
procenta primární spotreby energie) a nemuže být hodnoceno jako trh. Pro Finsko plyn 
predstavuje pouze kolem 11 procent primární spotreby energie a všechny jeho potreby jsou 
kryté importem z Ruska, a tak je nyní Finsko vynato z Plynových Smernic (viz Príloha 1). 

Pouze v Dánsku existují jak podmínky pro trh, tak využití významného množství plynu (kolem 
23 procent primární spotreby energie). Dánsko je významným producentem plynu, který 
exportuje kolem 40 procent své výroby. Nicméne, zatímco se Dánsko pomerne dobre 
podrobilo uvolnujícím požadavkum, zdejšímu trhu tvrde dominuje národní plynárenská 
spolecnost DONG a je zde minimální soutežení na velkoobchodní a maloobchodní úrovni 
(viz Tabulky 4 a 5). 

Tabulka 3.  Struktura maloobchodu s plynem ve Skandinávské oblasti 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl trhu 
maloobchodníku (%) 
/ Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Dánsko 2004 65 / 4 3 4 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Tabulka 4.  Velké plynárenské spolecnosti ve Skandinávské oblasti 

 Spolecnost c. 1 (f-zahranicní, h-domácí). N = >50% národní vlastnictví 

Dánsko DONG (h) 

Finsko Gasum (h) N 

Zdroj: Autoruv výzkum 
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5. Jižní Evropa: Elektrina 

5.1. Velkoobchod s elektrinou 
Zkušenosti s velkoobchodním trhem elektriny v Jižní Evrope (viz Tabulka 6) jsou bud malé 
(Španelsko a Itálie), nebo žádné (Portugalsko). Do ledna 2005, pouze po 9 mesících 
cinnosti, byla regulacním orgánem AEEG zahájena dve vyšetrování neobvyklých cenových 
pohybu v Itálii. Regulátor AEEG našel dukazy o dohopde mezi ENELem a Endesa Italia, 
která mely upravit ceny na italském energetickém trhu. Prípad byl v dubnu 2005 predán 
Antitrustovému orgánu AGCM k posouzení a možné žalobe. 

Tabulka 5.  Struktura výrobního trhu v Jižní Evrope 

 Uvedení 
velkoobchodního trhu 

Integrace 
maloobchodu a 
výroby 

Top/top 3 podíl 
(%) výrobního 
trhu 

% získavání 
energie z 
energetické 
výmeny 

Itálie Leden 2005 (cástecné 
otevrení v dubnu 2004) 

Cástecná 55/75 5 

Portugalsko Mibel (svobodná 
energetická výmena) 
splatná 2005 

Plná 65/80 - 

Španelsko Pool Omel. Mibel 
(svobodná energetická 
výmena) splatná 2005 

Plná 40/80 100 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámky: 

1.  Italský trh byl cástecne otevren v roce 2004. 
2. Španelský Pool je povinný trh a tak pres nej úcinne prechází veškerá energie, ackoliv stelážní 

kontrakty mohou znamenat, že vetšina, ne-li všechna energie muže být nakupována a prodávána 
za ceny nevycházející z ceny Poolu.  

Ve Španelsku poslal v breznu 2005 Regulátor CNE zprávu španelskému Ministerstvu 
hospodárství potvrzující existenci rozšírení upevnení cen a lichvárství ve verejných 
služebách v denním výrobním bloku, které existovaly nejméne od ledna 2004.16 Zpráva 
uvádela, že jen v lednu 2005 verejné služby získaly neoprávnený príjem v nekterých 
továrnách „ve výši více než 100 procent jejich odhadovaných promenlivých nákladu.“ 
V nekterých dnech bylo staženo z trhu až 2 000 MW, aby byly zvýšené ceny prumerne o 
10MWh, rekl CNE. 

Evropská komise je skeptická k tomu, zda iberský velkoobchodní trh MIBEL vclení 
Portugalsko do mnohem vetšího Španelského trhu. Ríká: 

„na základe hloubkového výzkumu provedeného Komisí se jeví, že (1) relevantní trh je 
v soucasné dobe národní v rozsahu a (2) je vysoce nepravdepodobné, že nehlede na 
politickou dohodu dosaženou vládami Španelska a Portugalska, se v brzké budoucnosti 
stane rozsahem iberským.“ 

Vysoká hladina integrace výroby a maloobchodu znamená, že je vysoce nepravdepodobné, 
že velkoobchodní trh bude silne využíván. Výrobci/maloobchodníci budou mnohem 
pravdepodobneji vyrábet spíše pro své vlastní odberatele než dodávat energii na 
velkoobchodní trh, což by mohlo umožnit vstup nezávislých maloobchodníku. Nezávislí 
výrobci zjistí, jako v Británii, že jsou citliví na kolísání cen, které jsou nevyhnutelná na tak 
„tenkém“ trhu. 

                                                 
16 Power in Europe, 11 April 2005, p 1. 
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5.2. Investice do výroby 
Zdá se, že Itálie, Portugalsko a Španelsko v novém kombinovaném cyklu vytápení plynem 
vstupují do chaotické fáze nadinvestic podobné té, která se prihodila v Británii v letech 1991 
a 1997. Tak, jak to bylo v prípade Británie, se zdají být prícinou spolecností usilující o 
dominantní pozici na svém trhu. Výsledkem techto „honicek za plynem“ v Británii bylo brzké 
vyrazení užitecných továren, bankrot mnoha spolecností a postoupení nákladu nekterých 
vysokonákladových výrob malým odberatelum. A tak zatímco investori platili nekteré náklady 
techto nehospodárných investicí, malí odberatelé rovnež platili a budou nadále kvuli 
rizikovému pojistnému platit cenu kapitálu, která bude soucásti každého dalšího výrobního 
podniku, jenž nebude zcela odloucen od trhu. 

5.3. Maloobchod s elektrinou 
V této oblasti neexistují žádné zkušenosti maloobchodní souteže pro domácí spotrebitele, s 
výjimkou Španelska, kde byla soutež prezentována v roce 2003 (viz Tabulka 7). Pomer 
zmen ve Španelsku v roce 2003 byl ješte nižší než ve vetšine ostatních evropských zemí. 

Tabulka 6.  Struktura maloobchodního trhu s elektrinou v Jižní Evrope 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku 
(%) / Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Itálie 2007 35 / 6 - neznámo 

Portugalsko 2007 99 / 3 1 33 

Španelsko leden 2003 85 / 5 0 8 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámka: Soutež pro malé a domácí spotrebitele nebyla možná v roce 2003 v Itálii a Recku. 

5.4. Korporacní zmeny 
V Itálii a Španelsku existuje v nekterých cástech spolecnosti výrazná nespokojenost s 
vysoce koncentrovanou strukturou (viz Tabulka 8). Zdá se, že Endesa a Iberdrola upevnily 
ve Španelsku své pozice a pouze regulacní postupy jim zabránily v ješte vetší koncentraci 
zablokováním fúzí mezi Endesou a Iberdrolou v roce 2000 a mezi Gas Natural a Iberdrolou 
v roce 2003. Nicméne stále existuje tlak k fúzím a prejmutím mezi tremi spolecnostmi ve 
španelském vlastnictví a plynárenskými spolecnostmi (Resol a Gas Natural) s Endesou a 
Gas Natural s možnou spoluprácí.  

Tabulka 7.  Velké energetické spolecnosti v Jižní Evrope 

 Spolecnost c. 1 (f-
zahranicní h-domácí) N = 
>50% národní vlastnictví 

Další významné 
domácí 
spolecnosti 

Další významné 
zahranicní 
spolecnosti 

Itálie ENEL (h) ACEA, Hera, AEM, 
ASM Brescia, AEM 
Torino 

Endesa, EDF, 
Electrabel, Verbund 

Portugalsko EDP (h)  Endesa 

Španelsko Endesa, Iberdrola (h) Union Fenosa EDP, ENEL 

Zdroj: Autoruv výzkum 
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V Itálii byla zredukována monopolní moc ENELu, stále je však dominantní ve výrobe a musí 
zde být pochyby o politické vuli vlády pozdeji ji rozbít. Sektor je momentálne ve stavu zmatku 
s množstvím zahranicních spolecností takových jako EDF, Endesa, Electrabel a Verbund 
pokoušejících se vytvorit silné pozice, zatímco drívejší komunální spolecnosti se rovnež 
pokoušejí transformovat se v procesu sloucení a privatizace na významné hráce. V tomto 
stádiu je nemožné predpovedet, jak se sektor bude vyvíjet. 

V Portugalsku zdá se stále existuje nechut rozbít dríve státem vlastnený monopol navzdory 
privatizované cásti a tento stále naprosto ovládá domácí trh.  
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6. Jižní Evropa: Plyn 

Portugalsku byla udelen ústupek z požadavku Smernic o plynu, protože tamní trh s plynem 
je nerozvinutý. Z toho duvodu zde Portugalsko není detailne rozebíráno. 

6.1. Velkoobchodní trh s plynem 
Itálie ani Španelsko dosud nemají konkurencní velkoobchodní trh s plynem. Itálie predstavila 
program uvolnení trhu ovládaného  dominantní spolecnosti ENI, aby povzbudila ke vstupu na 
trh nové úcastníky, avšak výrocní zpráva z roku 2005 uvedla: „vstup nových operátoru na trh 
prostrednictvím programu uvolnení plynu doposud nevedla k prenesení výhod konkurence 
odberatele.“ Rovnež Španelsko predstavilo program uvolnení plynu, který fungoval od roku 
2001 do ledna 2004, v dusledku cehož šest nových úcastníku trhu požadovalo plyn od 
nejvetší spolecnosti Gas Natural. To zmenšilo podíl Gas Naturalu na dostupném plynu z 85 
procent v roce 2002 na 40 procent v roce 2003, avšak v roce 2004 jeho podíl opet stoupl na 
45 procent. Zbytek trhu (28 procent) bylo drženo dvemi velkými energetickými spolecnostmi 
Endesou a Iberdrolou. Uvidí se, zda se konkurencní velkoobchod plynu bude rozvíjet. 

V roce 2004 Itálie zakusila vážné problémy z duvodu nedostatecného množství plynu. 
Regulátor ve výrocní správe z roku 2005 uvedl: 

Varování, která po nejaký cas znela ze strany Úradu, týkající se nevýhodnosti pretrvávání 
strachu z nadbytku nebo plynové „bubliny“, byla bohužel potvrzená v letošní breznovou 
krizi. V té dobe, v dusledku chladných povetrnostních podmínek – i když predchozí zima 
nebyla nijak zvlášt studená – bylo nutné uvést do chod nekolik pohotovostních postupu, 
nahlodat strategické rezervy a uplatnit prerušující doložky z nekolika smluv.“  

Pro vyporádání s tímto problémem, Regulátor navrhl: 

Za tímto úcelem je potreba co nejdríve stanovit nezávislého dispecera – tak, jak to bylo 
ucineno v energetickém sektoru, aby bylo možné naše zapojení do transportu a 
skladování a do rozvoje systému potrebných pro prívod plynu k naším hranicím.“ 

6.2. Maloobchodní trh s plynem 
Maloobchodní trh s plynem byl ve Španelsku a Itálii otevren od roku 2003, avšak každorocní 
pocet zmen je ve Španelsku pouhých 5 procent (viz Tabulka 9). V Itálii je cetnost zmen u 
malých odberatelu v roce 2003, uvedená ve Srovnávací zpráve z roku 2005, 35 procent. To 
je težko srovnatelné se sdelením ve Výrocní zpráve Regulátora z roku 2004: „Více než rok 
po významném datu v lednu 2003 domácí odberatelé neucinili žádné vážnejší zmeny 
z jednoho dodavatele na druhého, a tak nemeli prospech ze žádné redukce cen.“ A ve 
výrocní zpráve z roku 2005 stojí: „obchodní spolecnosti spojené s distribucními spolecnostmi 
mají nadále prevahu na místní úrovni, nekdy fungují prostrednictvím spotrebitelských 
komunikacních prostredku vytvorených k tomu, aby brzdily otevrenou konkurenci.“ 

Tabulka 8.  Struktura maloobchodního trhu s plynem v Jižní Evrope 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl trhu 
maloobchodníku 
(%) / Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Itálie leden 2003 63 / 5 - neznámo 

Španelsko leden 2003 80 / 4 5 19 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 
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6.3. Korporacní zmeny 
V obou zemích byl pred liberalizací prumysl ovládán jednou integrovanou spolecností - ENI 
v prípadu Itálie a Gas Natural v prípadu Španelska. V obou prípadech je prenosová sít 
oddelená v Enagasu ve Španelsku a SNAM Rete v Itálii, avšak dve nejvetší spolecnosti stále 
ovládají velkoobchodní a maloobchodní trh prímo a prostrednictvím dcerinné spolecnosti (viz 
Tabulka 10) 

Tabulka 9.  Velké plynárenské spolecnosti v Jižní Evrope 

 Spolecnost c. 1 (f-
zahranicní h-domácí) N = 
>50% národní vlastnictví 

Další významné domácí spolecnosti 

Itálie ENI (h) ACEA, Hera, AEM, ASM Brescia, AEM Torino 

Španelsko Gas Natural (h) Endesa, Iberdrola (h) 

Zdroj: Autoruv výzkum 
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7. Stredozápadní Evropa: Elektrina 

7.1. Velkoobchod s elektrinou 
Velkoobchodní trh v Nizozemí a Nemecku je nyní dobre zaveden a plynulejší než jiné 
evropské trhy, s výjimkou Nord Pool (viz Tabulka 11). Nicméne plynulost amsterdamského 
promptního trhu cástecne klesá v dusledku ústupu obchodních spolecností. Jako jinde, 
vládne i zde trend vetší integrace výroby a maloobchodu a toto omezí význam 
velkoobchodního trhu. 

Tabulka 10.  Struktura výrobního trhu ve Stredozápadní Evrope 

 Uvedení 
velkoobchodního trhu 

Integrace 
maloobchodu a 
výroby 

Top/top 3 podíl 
(%) výrobního 
trhu 

% energie 
získané z 
energetické 
výmeny 

Rakousko Svobodná energetická 
výmena, EXAA, brezen 
2002 

Nízká. Vysoká, 
kdyby dovolila 
Energie Austria 

45/75 2 

Belgie Svobodná energetická 
výmena, BELPEX, 
plánováno na 2005 

Cástecná 85/95 - 

Francie Svobodná energetická 
výmena, Powernext 
prosinec 2001 

Plná 85/95 2 

Nemecko EEX (svobodná 
energetická výmena) 
1999 

Vysoká 30/70 8 

Nizozemí APX (svobodná 
energetická výmena) 
1999 

Cástecná 25/80 15 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

7.2. Investice do výroby 
Ve výstavbe je v regionu velmi nízká výrobní kapacita a vetšina továren jsou pravdepodobne 
obnovitelné podniky poverené na základe vládní výzvy tendrem, které budou odlouceny od 
trhu. 

7.3. Maloobchod s elektrinou 

Tabulka 11.  Struktura maloobchodního trhu s elektrinou ve Stredozápadní 
Evrope 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku (%) 
/ Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Rakousko ríjen 2001 67 / 4 1 2 

Belgie brezen 20032 90 / 2 19 <10 

Francie 2007 88 / 1 -2 9 

Nemecko 1999 50 / 3 neznámo 20 

Nizozemí cervenec 2004 88 / 3 neznámo 18 
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Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

 

Poznámky 

1. Soutež pro malé a domácí spotrebitele nebyla možná v roce 2003 ve Francii.  
2. Plná maloobchodní konkurence byla prezentováná v Belgii ve vlámské cásti v breznu 2003, avšak 

Bruselu a valonském regionu nebude zavedena pred rokem 2007. 

Malí odberatelé v Belgii, Francii a Nizozemí nemají žádné zkušenosti s maloobchodní 
konkurenci, pres to nizozemský Regulátor oznámil závažné logistické problémy pro ty malé 
odberatele, kterí se pokoušeli o zmenu (viz Tabulka 12). V Nemecku se cetnost zmen zdá 
být nízká, presto že je trh otevren šest let, zatímco v Rakousku Regulátor oznámil, že 
maloobchodní spolecnosti mají zájem pokusit se pritahovat nové odberatele z oblastí mimo 
jejich domácí území. 

7.4. Korporacní zmeny 
V oblasti se vyskytují vetší rozdíly v tom, jak vláda pohlíží na sektor (viz Tabulka 13). 
Rakouská a Nemecká vláda se zdají být silne motivovány ke tvorbe/podpore národních 
jednicek. Toto lze doložit nedostatecnou opozici nemecké vlády proti prevzetí nejvetší 
plynárenské spolecnosti Ruhrgas jednou z dvou velkých energetických spolecností E.ONem, 
a tak jak v trhu s plynem tak v energetice existuje efektivní monopol dvou institucí RWE a 
E.ON. V Rakousku je vládou, navzdory silným obavám Regulátora, silne podporován vznik 
Energie Austria (která by dominovala ve výrobe a maloobchodu). 

Tabulka 12.  Velké energetické spolecnosti ve Stredozápadní Evrope 

 Spolecnost c. 1 (f-
zahranicní h-domácí) N = 
>50% národní vlastnictví 

Další významné 
domácí spolecnosti 

Další významné 
zahranicní 
spolecnosti 

Rakousko Verbund (h) N (Energie 
Austria) 

EnergieAllianz EDF, GDF, RWE 

Belgie Electrabel (f)  Centrica, GDF 

Francie EDF (h) N Electrabel Endesa, ENEL 

Nemecko RWE, E.ON (h)  Vattenfall, EDF 

Nizozemí Electrabel (f) Essent, Nuon, Eneco, 
Delta 

E.ON 

Zdroj: Autorum výzkum 

Zdá se, že ve Francii a Belgii existuje malá vule rozbít dominantní postavení EDF a 
Electrabelu. V Nizozemí se vláda více zajímá o rozdelení sítových cinností výroby a 
maloobchodu než o vytvorení konkurencních polí výroby a maloobchodu. Spojením ctyr 
zbývajících nizozemských spolecností by možná mohl vzniknout nizozemský národní vítez. 
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8. Stredozápadní Evropa: Plyn 

8.1. Velkoobchodní trh s plynem 
Vyvinulo se nekolik plynových “náboju” (míst, kde se schází infrastruktura a plyn muže být 
obchodován), napríklad v Zeebrugge v Belgii a Bunde-Oude na nizozemsko-nemecké 
hranici, dosud je však plynulost techto „náboju“ velmi nízká a cenové signály nejsou 
spolehlivé. 

8.2. Maloobchodní trh s plynem 
Plynový trh ve Francii a ve valonském a brusselskem regionu v Belgii dosud není otevren pro 
domácí odberatele, zatímco holandský a belgický trh byly naplno otevreny v lednu 2004 a 
lednu 2003. Každorocní cetnost zmen je u domácí spotrebitele v Belgii a Nizozemsku nižší 
než 5 procent. Nemecký a rakouský trh je teoreticky plne otevren od roku 1999 a 2002, 
avšak v praxi témer žádní odberatelé nemení dodavatele (viz Tabulka 14) 

Tabulka 13. Struktura maloobchodního trhu s plynem ve Stredozápadní Evrope 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku 
(%) / Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Rakousko 2002 90 / 3 0.5 neznámo 

Belgie cervenec 2003 95 / 3 4 5 

Francie 2007 91 / 2 - 3 

Nemecko 1999 10 / 0 0 neznámo 

Nizozemí 2004 87 / 3 neznámo 31 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámky 

1. Soutež pro malé a domácí spotrebitele nebyla možná v roce 2003 ve Francii.  
2. Plná maloobchodní konkurence byla prezentována ve vlámském regionu v Belgii v breznu 2003, 

avšak Bruselu a valonském regionu nebude zavedena pred rokem 2007. 

8.3. Korporacní zmeny 
Pred zavedením Smernic byla Francie zásobována jedinou státem vlastnenou spolecností 
Gaz de France (GDF), zatímco v Rakousku, Belgii a Nizozemí dominovaly velkoobchodnímu 
trhu nezávislé spolecnosti OMV, Distrigaz a Gasunie, s velkým množstvím maloobchodních 
a distribucních spolecností, casto v lokálním verejném vlastnictví. Nejvetší podílník s 31,5 
procenty vlastnila rakouská vláda prostrednictvím své holdingové a privatizacní agentury 
OIAG. Abu Dhabijská vládní agentura IPIC vlastní 17,6 procent podílu. Nemecko melo 
mnohem komplexnejší strukturu, ackoliv nejvetší spolecnost Ruhrgas mela kolem 70 procent 
trhu a vetšinu ze zbytku vlastnelo RWE a jeho pobocky. Distribuci provádela rada místních, 
casto verejne vlastnených spolecností. 
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Tabulka 14. Plynárenské spolecností ve Stredozápadní Evrope 

 Spolecnost c. 1 (f-zahranicní 
h-domácí) N = >50% národní 
vlastnictví 

Další významné domácí spolecnosti 

Rakousko OMV (h) EconGas 

Belgie Distrigaz (f)  

Francie GDF (h) N Total 

Nemecko Ruhrgas/E.ON (h) RWE, Wintershall 

Nizozemí Gasunie Trade & Supply Essent, Nuon, Eneco, Delta 

Zdroj: Autoruv výzkum 

GDF zustává nedotcen, ackoliv se ocekává, že sít bude legálne rozdelena na infrastrukturní 
odvetví (viz Tabulka 15). Ocekává se, že francouzská vláda zacne prodávat podíly ve 
spolecnosti v roce 2005, avšak stále zustane majoritním vlastníkem. Rovnež OMV zustává 
vetšinou nedotceno, s pouhým rozdelením na svou sít a konkurencní aktivity. Distrigaz 
rozštepil své systémové cinnosti do oddelené nové spolecnosti Fluxys, avšak majoritním 
akcionárem se 63,5 procenty je jak ve Fluxys tak v Distrigaz francouzská spolecnost Suez-
Electrabel, dominantní belgická energetická spolecnost. 

Gasunie byla dríve vlastnena nizozemským státem (50 procent) a Exxon-Mobilem a Shell 
(každý o 25 procent). 1. cervence 2005 byla Gasunie formálne rozdelena na dve spolecnosti, 
systémovou spolecnost, která bude nadále známá jako Gasunie a nákupní a prodejní firmu 
pro zemní plyn Gasunie Trade and Supply. Nizozemský stát koupil majetek Stellu a Exxon-
Mobilu v systémové spolecnosti, zatímco vlastnictví nákupní a prodejní spolecnosti zustává 
beze zmen. Nizozemská vláda vyjádrila prání, aby spolecnost Trade and Supply byla 
rozdelena na dve konkurencní spolecnosti, jednu vlastnenou Exxon-Mobilem a druhou 
Shellem, avšak žádné plány jak toto uskutecnit nebyly prezentovány. 

Nemeckému plynárenskému trhu dominuje Ruhrgas, který byl v roce 2002 prevzatý jednou 
ze dvou dominantních nemeckých energetických spolecností E.ONem, zatímco další velká 
energetická spolecnost RWE je jedním z dalších hlavních hrácu v plynárenském prumyslu. 
Systémy jsou rozdeleny pouze na úcetní platforme a distribuce je nadále realizována velkým 
množstvím místních spolecností. 
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9. Spojené království: elektrina 

Z mnoha duvodu je na Spojené království treba pohlížet oddelene, ne jako na soucást 
regionálního energetického trhu. Je to ostrovní systém s nekolika mezinárodními styky a jeho 
ostrovní status ciní nepravdepodobným, že by zde v tomto smeru byla významná expanze. 
Styk s Irskou republikou je sporný, a mel by zanedbatelný vliv na Británii z duvodu malé 
velikosti irského systému, zatímco spojení s Nizozemím je naplánováno, ale bylo by rovnné 
méne než 1 procentu britského objemu a melo by malý vliv. 

„Britský model“ rovnež poskytl inspiraci Smernicím a (s výjimkou Norska, které 
nenásledovalo implicitní preference privatizace Komise) má Británie mnohem více 
zkušeností s liberalizovanou strukturou energetického prumyslu, než jakákoli jiná evropská 
zeme. Požadavky Energetických smernic byly zde realizovány dlouho pred vznikem 
Smernic, s výjimkou doporucení, aby kapacita mezinárodních propojení byla ekvivalentní 10 
procentum národní kapacity. 

9.1. Energetický velkoobchodní trh 
Power Pool pusobil v letech 1990-2001 (viz Tabulka 16) a byl ambiciózním pokusem 
minimalizovat bariéry pro vstup nových konkurentu a nutit výrobce soutežit o svuj trh z 
hodiny na hodinu. Trpel kombinací ubohého designu, neprimereného software, kruté 
koncentrace trhu a vládních opatrení zamerených na udelování prechodné protekce 
britskému uhelnému a atomovému prumyslu. Znamenalo to, že pro Pool nebylo možné stát 
se majoritní platformou urcující cenu, a tak bylo prijato rozhodnutí opustit ji dríve, než byl 
základní koncept univerzálního trhu Poolu testován. 

Tabulka 14.  Struktura výrobního trhu v Británii 

Uvedení 
velkoobchodního trhu 

Integrace 
maloobchodu a 
výroby 

Top/top 3 podíl (%) 
výrobního trhu 

% energie získana z 
energetické výmeny 

Power Pool 1990, NETA 
2001 

Plná 20/40 2 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Nový projekt NETA, a od dubna 2005 BETTA je založen na volitelném promptním trhu a je 
mnohem méne nárocný. Plynulost promptního trhu je príliš nízká na to, aby hrála hlavní roli 
v urcování velkoobchodních cen. Jak dalece je nízká plynulost zpusobena konstrukcními 
detaily a jak dalece rozhodnutími umožnit integraci výroby a maloobchodu, což dává 
integrovaným spolecnostem popud nenabízet energii na promptním trhu, není jasné. 

Tabulka 15.  Výrobní kapacita v Británii 

Spolecnost Kapacita (%) 

British Energy 11558 (16) 

Scottish & Southern 8555 (12) 

Powergen (E.ON) 8037 (11) 

NPower (RWE) 8035 (11) 

Scottish Power 5927 (8) 

EDF 4823 (7) 

International Power 3723 (5) 

Centrica 2878 (4) 

BNFL 2668 (4) 

Plant for sale 9426 (13) 
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Total capacity Britain 71867 

Zdroj: Ministerstvo obchodu a prumyslu (2004) ‘Prehled energetických statistik v UK’, The Stationery 
Office, London, a autorovy propocty. 

Poznámka: Obsahuje pouze podniky vetší než 1MW 

Regulacní cinnost vedla k rozdelení dvou dominantních výrobních spolecností, které vznikly 
v roce 1990, avšak rozhodnutí umožnit integraci výroby a maloobchodu znamenalo, že 
dvoupólová výrobní struktura byla rychle nahrazená oligopolem integrovaných spolecností. 
Krátké období, kdy nezávislá energetická výroba vstoupila na trh v roce 1997/98, bylo rychle 
ukonceno, když se v roce 2001 zhroutily velkoobchodní ceny a všechny nezávislé výroby 
krome International Power (dcerinná spolecnost National Power) selhaly (viz Tabulka 17). 
Nyní existují slabé vyhlídky nového vzestupu výroby, pokud podniky nebudou podrízeny 
a/nebo dlouhodobe spojeny s jednou z integrovaných spolecností. 

9.2. Investice do výroby 
Investice do výroby jsou po roce 1990 extrémne rozdílné. V letech 1991 a 1997/98 dvakrát 
propukl obrovský nárust objednávek, následovaný obdobím, ve kterém bylo objednávek jen 
málo nebo žádné. Nyní se Británie zdá být v prechodném období, protože nadkapacita 
vlastnená nezávislými podniky, která zde existovala v roce 2002, je nakupována 
integrovanými spolecnostmi za nízké ceny. Výsledkem toho jedinou kapacitou ve výstavbe je 
nyní malé množství vetrných elektráren na pobreží. Uvidí se, kolik z velkého množství 
projektu, které byly ohlášeny, bude zahájeno. Pokud stavba nezacne brzy, zvlášt v prípade 
velkého množství obnovitelných projektu, Británie mine své cíle redukovat skleníkové plyny a 
muže si behem pouhých nekolika let nevystacit s kapacitou. 

9.3. Energetický maloobchodní trh 
Zatímco je maloobchodní trh obecne považován za jeden z mála zdravých maloobchodních 
trhu v Evrope, založených na vysoké úrovni zmen mezi malými odberateli (viz Tabulka 18), 
detailnejší rozbor maloobchodního trhu pro domácí spotrebitele ukazuje nejméne sedm 
hlavních problému: 

1. Vysoké ceny pro domácí odberatele, obzvlášte nejchudší, v porovnání s 
prumyslovými odberateli; 

2. Neetické prodejní praktiky; 
3. Velké ceny zmen; 
4. Logistické problémy pro zákazníky, kterí chtejí zmenu; 
5. Užití poptávkových analýz ve vetší míre než elektronických mericu; 
6. Neschopnost malých odberatelu rozpoznat nejlevnejšího dodavatele;  
7. Dosahování zmenami stabilní hladiny. 

Tabulka 16.  Struktura maloobchodního trhu s elektrinou v Británii 

Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku (%) / 
Pocet maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených cizinci 

1998/99 60 / 6 22 50 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Výsledkem je, že malí odberatelé platí za cenové redukce, které velcí odberatelé vidí, a 
velké dodatecné „transakcní“ náklady, jako marketingové a registracní náklady nesené 
odberateli, což následne dále zvyšuje ceny. Existují jasné dukazy, že i malí odberatelé, kterí 
zmení dodavatele, z toho nemají prospech, protože nejsou schopni rozpoznat nejlevnejší 
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obchod. Navzdory relativne vysokým cetnostem zmen, rada menitelu síte dosahuje úrovne  
40 procent, a zdá se, že dodavatelé mohou do budoucna predpokládat, že alespon 60 
procent jejich domácích odberatelu nezmení dodavatele a mohou být považováni za obeti. 
Z toho hlediska má situace, daleko k tomu, aby mohla být považována za príbeh o úspechu, 
maloobchodní konkurence zatím v Británii selhala v poskytování výhod pro malé odberatele. 

9.4. Korporacní zmeny 
Témer jako jediná mezi zememi Evropské unie, britská vláda ukázala malý, nebo žádný 
zájem o uchování, nebo dokonce podporování “národních šampiónu” tohoto sektoru (viz 
Tabulka 19). Vetšina privatizovaných spolecností zmenila majitele více než jednou a tri 
nejvetší evropské energetické spolecnosti (EDF, RWE a E.ON) od roku 2001 zaujímají v 
Británii stale více a více dominantní postavení. Tri hlavní britské spolecnosti jsou ve srovnání 
s ními malé a byloby prekvapivé, pokud ba za 5-10 let jedna nebo více techto spolecností 
neselhala nebo nebyla prevzatá jednou ze trí velkých. Scottish Power zakoupilo obrovské 
utility v USA, Pacificorp, ale v roce 2005 bylo v prubehu opetovného prodeje. Když k prodeji 
dojde, pravdepodobne zacátkem roku 2006, ocekává se, že Scottish Power bude prevzato. 
E.ON je casto zminován jako nejpravdepodobnejší kupec, ackoli byla diskutována rovnež 
fúze se SSE. Zdá se velmi nepravdepodobné, že by pristoupili nejací noví úcastníci, a tak se 
sektor pravdepodobne bude koncentrovat a dále zde zustanou tri nebo ctyri spolecnosti 
s dominantními postveními na místním trhu a se žádným podnetem pro vzájemnou 
konkurenci. 

Tabulka 17.  Velké energetické spolecnosti v Británii 

Spolecnost c. 1 (f-
zahranicní) 

Významné domácí 
spolecnosti 

Další významné zahranicní 
spolecnosti 

RWE (f) nebo E.ON 
(f) 

SP, Centrica, SSE EDF 

Zdroj: Autoruv výzkum 
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10. Spojené království: plyn 

Stejne jak tomu bylo u elektriny, musí být i britský plynárenský trh posuzován samostatne. 
Do roku 1998 byla Británie efektivním plynovým ostrovem bez spojení s evropskou pevninou 
a do roku 2002 byla Británie pokud jde o plyn více než samodostacující. To znamenalo, že 
Británie mela prostredky ke kontrole dodávek a mohla mnoha zpusoby stanovovat cenu 
plynu trhum na evropské pevnine (zhodnocení k rope bylo mnohem méne duležité). Výroba 
plynu z národních ložisek nyní prudce klesá a importované dodávky prostrednictvím 
plynovodu a zkapalnený zemní plyn (LNG) budou mít behem nekolika následujících let 
rostoucí podíl na britské plynové spotrebe. Zamená to, že za nekolik let bude Británie více 
integrována s evropským trhem a bude ji možné považovat za soucást mezinárodního trhu. 

10.1. Velkoobchodní trh s plynem 

Velkoobchodní trh existuje asi deset let a opírá se na Národním balancní bodu (National 
Balancing Point) na Národní prenosovém systému (National Transmission Systém). Trh je 
obvykle považován za plynulý, ackoliv objem není jednoduché zjistit. Soucasné detailní 
usporádání, známé jako New Gas Trading Arrangements (nové plynárenské obchodní 
usporádání), je zde pet let a slouží jako model pro ekvivalentní energetický trh 
(NETA/BETTA). Vláda a regulacní snahy rozbít tržní sílu drívejší monopolní spolecnosti 
British Gas dokládají, že trh je rozdelen mezi spolecností ovládající více než 25 procent trhu 
a peti spolecnostmi, které mají alespon 5 procent trhu. 

10.2. Maloobchodní trh s plynem 
Z mnoha duvodu se ve vztahu k domácím spotrebitelum plynový a energetický 
maloobchodní trh spojil se všemi významnými dodavateli a nabízí plyn a elektrinu jako 
„dvoupalivový balícek“ (viz Tabulka 20). Nicméne zatímco predešlá energetická distribucní 
struktura byla regionální se 14 separátními spolecnostmi prodávajícími elektrinu, pokud jde o 
plyn, byla zde jen jedna spolecnost, British Gas, která byla plne vertikálne integrovaná. 
Maloobchodní divize British Gas se roztocila jako separátní spolecnost Centrica v roce 1997, 
ackoli v Británii je ji umožneno pokracovat v obchodu jako British Gas. Stále vlastní kolem 60 
procent domácího plynárenského trhu, a zbytek trhu patrí peti hlavním energetickým 
spolecnostem: RWE/NPower, E.ON/Powergen, EDF, Scottish and Southern a Scottish 
Power. Centrica vlastní jen malé procento prumyslového trhu, ve kterém je významná cást 
vlastnena hlavními ropnými a plynárenskými spolecnostmi. Analýzu problému plynárenského 
maloobchodního trhu viz v cásti 10.3. 

Tabulka 18.  Struktura maloobchodního trhu s plynem v Británii 

Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku (%) / Pocet 
maloobchodníku s více než 
5% 

% malých 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003%  

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

1996-98 82 / 6 13 27 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

10.3. Korporacní zmeny 
Státní spolecnost British Gas byla privatizována v roce 1986 a v prubehu následujících 15 
let, pod tlakem ze strany Regulátora a vlády, se rozpadla (viz Tabulka 21). V roce 1997 se 
maloobchodní divize rozjela jako Centrica, která má dovoleno obchodovat v Británii jako 
British Gas. Materská spolecnost BG plc, která obchoduje mimo Británií jako British Gas, 
rozjela sítovou spolecnost Transco jako separátní spolecnost Patrice v roce 2001, avšak 
v roce 2002 se spojila se svým protejškem v energetickém sektoru a utvorila National Grid 
Transco (NTG). Regulátor požadoval po NGT oddelení místního plynárenského distribucního 
systému od národního prevodového plynárenského systému a rozdelení zeme na osm 
oblastí. V roce 2004 NTG prodal tri z techto oblastí, nekteré energetickým distribucním 
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spolecnostem, a je pravdepodobné, že prodá i další oblasti. BG plc má silnou pozici 
v rostouvím britském plynárenském sektoru. 

Tabulka 19.  Velké plynárenské spolecnosti v Británii 

Spolecnost c. 1 (h-
domácí) 

Významné domácí 
spolecnosti 

Další významné zahranicní 
spolecnosti 

Centrica (h) SP, SSE EDF, RWE, E.ON + Oil majors 

Zdroj: Autoruv výzkum 
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11. Okrajové zeme: elektrina 

Jak Recko tak Irsko jsou relativne malé trhy, které se v soucasnosti nemohou jednoduše 
pripojit k hlavním trhum na evropské pevnine. V dusledku toho toho je obtížné zjistit, jak 
vážne konkurencní trhy by se zde mohly rozvinout. 

11.1. Velkoobchodní trh elektriny 
Žádná z techto zemí nemá velkoobchodní trh. Ackoli byl v Irsku velkoobchodní trh navržen, 
je težké posoudit, jak by to mohlo zabránit vzniku velmi koncentrovaného trhu s malým 
porostorem pro konkurenci (viz Tabulka 22). 

Tabulka 20.  Struktura výrobního trhu v okrajových zemích 

 Uvedení 
velkoobchodního 
trhu 

Integrace 
maloobchodu a 
výroby 

Top/top 3 podíl (%) 
výrobního trhu 

Recko Není Plná 100/100 

Irsko Není Plná 85/90 

Severní Irsko Není Žádná Neznámo 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámka: V techto zemích neexistují energetické výmeny. 

11.2. Investice do výroby 
Pri nedostatku konkurence na techto trzích, je v rekonstruováno nebo plánováno relativne 
velké množství nových výrobních závodu, vetšinou plynem vytápených podniku využívajících 
velká plynová importní zarízení, která byla uvedena do provozu v posledních nekolika letech. 

11.3. Maloobchodní trh s elektrinou 
Maloobchodní konkurence pro domácí spotrebitelé ješte není temto zemím otevrená (viz 
Tabulka 23). Pokud je výrobní trh je omezený a výroba je bud integrovaná s maloobchodem 
(ESB), nebo dlouhodobe krácená, nemelo by žádný význam zkoušet zavést maloobchodní 
konkurenci pro male odberatele. 

Tabulka 21. Struktura maloobchodního trhu s elektrinou v okrajových zemích 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku 
(%) / Pocet 
maloobchodníku s 
více než 5% 

% malých 
komercních 
/domácích 
spotrebitelu 
menících v roce 
2003 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených 
cizinci 

Recko 2007 100 / 1 - 0 

Irsko Únor 2005 88 / 4 1 12 

Severní Irsko 2007 neznámo - neznámo 
 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámka: Maloobchodní konkurence pro domácí odberatelé v Irsku v roce 2003 nefungovala, a tak 
se predpokládá, že uvedená císla se týkají komercních spotrebitelu. 
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11.4. Korporacní zmeny 
Zemepisne izolovaná poloha techto zemí je ciní pomerne málo atraktivními pro nové 
úcastníky, protože zustanou nevyhnutelne oddelenými trhy neschopnými profitovat ze 
spolupráce s jinými trhy (viz Tabulka 24). V Severním Irsku velmi lukrativní dlouhodobé 
smlouvy poskytnuté AES a BG znamenají, že tyto spolecnosti pravdepodobne zustanou, 
pokud regulátor uspeje pri znovuvyjednání techto smluv s mnohem príznivejšími podmínkami 
pro spotrebitele. Nejpravdepodobnejším výsledkem pro Irsko vznik dvojípólu ESB a Viridian 
založeného na jejich efektivním maloobchodním trhu. 

Tabulka 22.  Velké energetické spolecnosti v okrajových zemích 

 Spolecnost c. 1 (f-zahranicní 
h-domácí) N = >50% národní 
vlastnictví 

Další významné zahranicní 
spolecnosti 

Recko PPC (h) N - 

Irsko ESB (h) N Viridian 

Severní Irsko Viridian (h) BG, AES, ESB 

Zdroj: Autoruv výzkum 

Poznámka: Ve všech trech prípadech neexistují žádné významné domácí spolecnosti s výjimkou 
jedné dominantní. 
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12. Okrajové zeme: plyn 

Recku byla poskytnuta úleva z požadavku Plynových smernic z duvodu nerozvinutostí 
zdejšího plynárenského trhu. Z toho duvodu se zde o Recku nehovorí detailne. Pokud se 
jedná o Severní Irsko, existovala zde stará výroba plynové síte, puvod Belfastu, avšak kolem 
roku 1980 bylo povoleno její odstavení. Ze Skotska bylo do Severního Irska vybudováno 
potrubí na zemní plynu a ocekává se, že malí spotrebitelé z Belfastu budou už brzy mohli 
nakupovat zemní plyn. Nicméne trh ješte neexistuje. 

12.1. Trh s plynem 

V Irsku zatím neexistuje velkoobchodní trh a ocekává se, že maloobchodní konkurence pro 
malé odberatele bude pprezentována v roce 2005 

12.2. Korporacní zmeny 
Hlavní spolecností v plynárenském sektoru je vlastnený státem Bord Gais, který zacíná 
precházet do energetického maloobchodu (se 7 procenty volného trhu zacátkem roku 2005) 
a výrobních sektoru. 
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13. Stredovýchodní Evropa: elektrina 

13.1. Velkoobchod s elektrinou 
Ve trech zemích s velkoobchodními trhy je plynulost minimální a zdá se vysoce 
nepravdepodobné, že poskytují silné cenové signály spotrebitelum ci investorum (viz 
Tabulka 25). 

Tabulka 23.  Struktura výrobního trhu ve Stredovýchodní Evrope 

 Uvedení 
velkoobchodního 
trhu 

Integrace 
maloobchodu a 
výroby 

Top/top 3 podíl 
(%) výrobního 
trhu 

% energie 
získané z 
energetické 
výmeny 

Ceská 
republika 

OTE (svobodná 
energetická 
výmena) 2002 

Vysoká 65/75 1 

Madarsko Není Nízká 30/65 - 

Polsko Polish Power 
Exchange 1999 

Nízká 15/35 1 

Slovensko Není Nízká 75/85 - 

Slovinsko Borzen 2001 Nízká 70/95 2 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

13.2. Maloobchod s elektrinou 
U velkých spotrebitelu existuje maloobchodní konkurence; a mezi temi velkými spotrebiteli, u 
kterých by se mohlo ocekávat, že využijí príležitost vyjednávat lepší podmínky pár odberatelu 
zmenilo dodavatele (viz Tabulka 26). 

Tabulka 24. Struktura maloobchodního trhu s elektrinou ve Stredovýchodní Evrope 

 Uvedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku (%) / Pocet 
maloobchodníku s více než 5% 

Podíl na trhu 
spolecností 
vlastnených cizinci 

Ceská 
republika 

2006 46/ 5 neznámo 

Madarsko 2007 56/ 7 97 

Polsko 2006 32/ 3 17 

Slovensko 2005 84/ 4 28 

Slovinsko 2007 71/ 6 20 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámka: V žádné z techto zemí nebyla v roce 2003 dostupná pro malé a domácí spotrebitele 
konkurence. 

13.3. Korporacní zmeny 
Korporacní struktura nenápomáhá konkurenci (viz Tabulka 27). Tri z techto zemí (Ceská 
republika, Madarsko a Slovinsko) mají dominantní spolecností, kterým - zdá se - vláda 
dovoluje udržet si pozici, a tak se stávají „národními jednickami“. Pokud tyto spolecnosti 
budou privatizovány, bude je vláda privatizovat pod tlakem, bez toho, aby se maximalizovala 
prodejní cena. Tam, kde byla privatizace uskutecnena, vetšinou prostrednictvím prodeje 
regionálních distribucních spolecností, sehrály dominantní úlohu tri nejvetší evropské 
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podniky EDF, RWE a E.ON, zatímco vetšinový podíl v nejsilnejší slovenské výrobní 
spolecnosti zakoupil ENEL. Tomuto vzoreci trech dominujících západoevropských 
spolecností odpovídá i situace v plynárenskému sektoru, kde byli nejaktivnejší E.ON, RWE a 
GDF. 

Tabulka 25.   Velké energetické spolecnosti 

 Spolecnost c. 1 (f-zahranicní 
h-domácí) N = >50% národní 
vlastnictví 

Významné zahranicní 
spolecnosti 

Ceská 
republika 

CEZ (h) N E.ON 

Madarsko MVM (h) N EDF, E.ON, RWE 

Polsko  RWE 

Slovensko SE/ENEL (f) EDF, E.ON, RWE 

Slovinsko HSE (h) N  

Zdroj: Autoruv výzkum 
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14. Stredovýchodní Evropa: plyn 

Stredovýchodní zeme ucinily mnohem menší postup v oblasti otevrení svých plynárenských 
trhu, než tomu bylo u elektriny, a v vetšine zemí stále dominují efektivní monopoly, ackoliv se 
zde vyskytly znacné snahy o prevzetí techto spolecností majoritními spolecnostmi z Francie 
a Nemecka. 

14.1. Velkoobchodní trh s plynem 

Ve všech peti zemích existuje spolecnost s dominantním postavením, která úcinne kontroluje 
všechen plyn vcházející do systému. Nejsou zde žádné programy zamerené na uvolnení 
plynu. 

14.2. Maloobchodní trh s plynem 
Žádná ze zemí dosud nedovoluje domácím spotrebitelum vybírat si dodavatele plynu (viz 
Tabulka 28). 

Tabulka 26.  Struktura maloobchodního trhu plynu  ve Stredovýchodní 
Evrope 

 Zavedení 
maloobchodní 
souteže 

Top 3 podíl na trhu 
maloobchodníku (%) / Pocet 
maloobchodníku s více než 
5% 

Podíl na trhu spolecností 
vlastnených cizinci 

Ceská 
republika 

2007 59 / 7 neznámo 

Madarsko 2007 62 / 7 69 

Polsko 2007 65 / 6 <5 

Slovensko 2007 100 / 1 49 

Slovinsko 2007 86 / 4 0 

Zdroj: Autoruv výzkum a Evropská komise (2005) Zpráva z poverení implementace domácího trhu 
plynu a elektriny {COM(2004)863 final}, Brusel. 

Poznámka: V žádné z techto zemí nebyla v roce 2003 pro malé a domácí spotrebitele dostupná 
konkurence. 

14.3. Korporacní zmeny 
Zatímco byl v techto zemích zaznamenán malý pokrok v zavádení konkurence, nastaly zde 
zásadní zmeny v strukture vlastnictví (viz Tabulka 29). 

Tabulka 27.  Velké plynárenské spolecnosti 

 Spolecnost c. 1 (f-
zahranicní h-domácí) N = 
>50% národní vlastnictví 

Významné zahranicní spolecnosti 

Ceská 
republika 

RWE E.ON 

Madarsko MOL (h) GDF, RWE, E.ON, ENI 

Polsko PGNIG (h) N  

Slovensko SPP (GDF/E.ON) (h)  

Slovinsko Geoplin  

Zdroj: Autoruv výzkum 
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15. Kvalifikace, jistota dodávky a zamestnanost 

Energetický a plynárenský prumysl, když má udržet jistototu dodávek, závisí ve velké míre 
na vysoce kvalifikované a zkušené pracovní síle. V mnoha prípadech kvalifikace požadované 
temito dvema prumysly jsou specifické pro tyto sektory a tak prumysl nese zvláštní 
zodpovednost za školení pracovníku. Plynárenský prumysl je, pokud se jedná o kvalifikace a 
zamestnanost, mnohem hure dokumentován než prumysl energetický a tak se následující 
informace zabývají pouze energetickým prumyslem. Prioritou pro Komisi bude zajištení toho, 
aby byl rovnež plynárenský sektor z tohoto hlediska lépe dokumentován. 

Školící zodpovednost se skládá z: 

• krátkodobých školících programu potrebných k udržení a zlepšení dovedností 
soucasných zamestnancu; 

• preškolujících programu v oblastech, kde je potreba nových dovedností a v nichž se 
soucasní zamestnanci mohou dále profesne rozvíjet 

• preškolujících programu, pro umožnení  zamestnancum, kterí nemohou být dále 
využívání ve firme, nalezení nového zamestnání mímo toto prumyslové odvetví; 

Prumysl je také zodpovedný za udržování primárního náboru z rad nove kvalifikovaných 
studentu. Bez toho by napríklad mohl zaniknout vysokoškolský obor elektrického inženýrství. 

Tato zodpovednost je dlouhodobá a zatímco zanedbávání školení a dalšího vzdelávání 
nebude mít v obecné rovine za následek okamžité zhoršení kvality služeb, v dlouhodobé 
perspektíve tomu tak bude, a obnova kvalifikované a zkušené pracovní síly bude 
zdlouhavým a nákladným procesem.  

Drívejší metoda organizace prumyslu jako regulovaného monopolu z mnoha duvodu 
umožnovala spolecnostem vyhovet potrebám odborného vzdelávání: 

• Spolecnosti mely práva monopolu, další spolecnosti v sektoru byly považovány spíše 
za kolegy než konkurenty a to umožnilo vznik národních kooperacních výcvikových 
režimu; 

• Zisky spolecnosti byly více nebo méne regulovány a redukce investice do výcviku 
nemohly být zachovány jako dodatecný profit; a 

• Vlastnická struktura sektoru byla velmi stabilní a z hlediska odbornosti povzbuzovala 
spolecnosti k úsilí o dlouhodobé strategické postupy. 

Tyto podmínky byly na základe požadavku Smernic odstraneny. Spolecnosti nyní mezi 
sebou konkurují a jsou silne stimulovány k tomu, aby neprovádely aktivity, které by prinášely 
prospech jejích konkurentum (problém „svobodného jezdce“). Dokonce i regulované 
monopoly (systémové spolecnosti) jsou stále více regulovány s použitím „ostrých“ metod 
(porovnávajících výkon ruzných spolecností pri stanovení cílu pro chudší spolecnosti), což 
jim dává stimul jevit se schopnejšími než jejich konkurence. 

Spotrebitelské ceny jsou stále více stanovovány trhem, a redukce v cenách pro spolecnosti 
pusobící v konkurencní cásti prumyslu mohou být zachovány jako dodatecný profit. Ceny pro 
systémové spolecnosti jsou casto stanoveny pomoci stimulující regulace, pri níž cenové 
redukce mohou být zadrženy spolecnostmi jako dodatecný profit. 

Vlastnictví sektoru se stálo nestabilní, jelikož je vlastnen spolecnostmi, které se casto mení, 
slucují se nebo prevádejí vlastnictví na jiné. Krátkodobé vlastnictví takového podniku vede 
k riziku, že spolecnosti provedou nerozvážné krátkodobé snížení cen pred prodáním 
spolecnosti - než bude vliv takového snížení zjevný. Prejímání vlastnicví rovnež ovlicvnuje 
nové majitele smerem k zajištení okamžitých úspory nákladu, címž ospravedlní toto prevzetí 
pred svými podílníky a agenturámi hodnotícími úvery. 

Smernice o školení a vzdelávání nomluví a Srovnávací zpráva neobsahuje žádné indikace 
týkající se výcviku a náboru. Nejnovejší Srovnávací zpráva zacíná výmerem produktivity. 
Výmery pracovní produktivity jsou v tomto prumyslu vysoce zavádející (energetický prumysl 
používající hydroelektrickou energii se ukáže jako více produktivní než ten, který používá 
uhlí) a jsou lehce manipulovatelné. Pracovní produktivita je velmi slabým ukzatelem 
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výkonnosti. Existují mnohé zpusoby, kterými by se dal ukazatel pracovní produktivity zlepšit 
bez skutecného zlepšení v základní výkonnosti sektoru. Napríklad nábor pracovní síly 
zvenku, redukce RD&D cinnosti a zmena výrobní technologie z uhlo a plynovytápení by 
vedly k významným rustum ve statistikách pracovní produktivity, avšak k žádnému 
prospechu spotrebitelu. Redukování údržby by rovnež krátkodobe zlepšilo pracovní 
produktivitu, byloby to však v dlouhodobém merítku spojeno s možnými  vážnými následky 
pro spotrebitele. 

Z pohledu spotrebitele jsou výmery produktivity irelevantní. Spotrebitelé chtejí elektrickou 
dodávku, která je prijatelná a spolehlivá, nechtejí redukce v poctu osobních hodin 
požadovaných k dodávce kWh.17 

15.1. Zamestnanost v energetickém sektoru 
Existuje nekolik faktoru, které by mohly vest ke skutecným a ocividným redukcím 
zamestnanosti v energetickém sektoru. Mezi nejduležitejší patrí: 

• Zlepšení efektivity. V prubehu minulosti došlo k technologickým zlepšením a 
vylepšení postupu. V nekolika posledních dekádách, jak zpomaloval požadovaný 
rust, tato zlepšení stále více vedla k poklesu zamestnanosti v sektoru, pri cemž 
zlepšení efektivity (typicky 1-2 procenta rocne) prevyšovalo požadovaný rust; 

• Zmeny ve výrobní technologii. Rozdílné výrobní technologie mají rozdílné požadavky 
zamestnanosti, napríklad uhlím vytápené elektrárny mohou potrebovat k chodu 
stovky zamestnancu, zatímco hydroenergetické a plynové elektrárny jsou zpravidla 
vysoce automatické. Proto objevující se v mnoha zemích v poslední dekáde trend 
nahradit uhelnou výrobu plynovou umožnoval redukci zamestnanosti; 

• Nakupování služeb mimo podnik u cinností, jež nejsou základní. Spolecnosti v minulé 
dekáde usilovaly o redukci nákladu a zlepšení své zjevné pracovní produktivity 
nakupováním služeb mimo podnik, obzvlášte tech „nezákladních“ vyžadujících 
pomerne nízkou úrpven dovedností, jako je stravování nebo úklidové práce. Toto 
nevede nutne k redukci zamestnanosti, ale jednoduše k premístení pracovní síly 
z podniku do smluvní firmy. Všimnete si, že jestliže smluvní firma obsluhuje nekolik 
sektoru, muže to znamenat, že pracovní pozice se dále nebudou objevovat 
v oficiálních statistikách jako v energetickém sektoru. Jak dalece takovéto zmeny 
vlastne vedly k redukcím nákladu a jak dalece byly redukce nákladu dosaženy spíše 
zlepšením efektivity smluvních firem než jednoduše zhoršení podmínek 
zamestnanosti zúcastnených, není jasné; 

• Nakupování mimo podnik služeb z oblasti více centralizovaných cinností. Nekteré 
podniky zkoušely redukovat náklady uzavrením smluv o provedení takových prací, 
jako jsou údržba nebo design a konstrukce nových zarízení, s jinými specializovanými 
spolecnostmi nebo rovnocennými obchodníky. Toto muže, stejne jako u predchozí 
situace, vést k celkovému úbytku zamestnancu, tento zjevný úbytek však vznikne, 
prerazením pracovních pozic do jiného sektoru; 

• Redukce ve výzkumu a vývoji (R&D). Od liberalizace lze ve vetšine zemí sledovat 
nástup dramatické redukce ve výzkumu a vývoji, což casto vedlo k uzavrení 
výzkumných a vývojových zarízení a k úbytku zamestnanosti; 

• Sloucení a prevzetí spolecností. Sloucení a prevzetí muže vést k úsporám ze 
zvýšené výroby, napríklad sloucením administrativních funkcí, které vede k redukcím 
pracovních pozic; a 

                                                 

17 Pro detailní kritiku použití rejstríku produktivity viz: D. Hall (2005) ‘Evaluating the impact of 
liberalisation on public services: A critique of the European Commission 2004 report “Horizontal 
Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing Services Of General Economic 
Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London. http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-
horizeval.doc  
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• Krátkodobé snížení nákladu. Mnoho cinností v sektoru, takových jak napr. údržba, 
múže být krátkodobe redukováno, a to bez žádných okamžitých dopadu na 
spolehlivost systému, avšak se ztrátou urcitých pracovních pozic a se zvýšením 
zisku. 

Thomas & Hall18 zjistili, že nakupování služeb mimo podnik muže být pro energetický sektor 
potenciálne velmi škodlivé: 

„Nakupování služeb mimo podnik v energetických distribucních spolecnostech nese 
s sebou nebezpecí,, že takovéto služby budou provádeny bez vyhlídek na užitek z príjmu 
spolecnosti.“ A „Navzdory malému zisku nakupování služeb mimo podnik v energetické 
distribuci muže znamenat negativní úcinek na verejné služby, na zodpovednost za vlastní 
podnikání, na školení kvalifikovaných pracovníku atd. – a prípady popsané v predchozí 
cásti dokázaly, že se takto deje. Nekteré druhy práce, které se obvykle nakupuje mimo 
podnik – údržba vlastního systému, zákaznická centra – patrrí k ústredním kompetencím 
energetické distribucní spolecnosti; neprimerený monitoring smluvních firem znamená, že 
závazky verejných služeb nemohou být efektivne preneseny na smluvní firmu. 

Od roku 1990 prišel prumysl celkem o více než 300 000 pracovních míst. Vliv Smernic na 
zamestnanost v sektoru závisí na tom, kdy budou splneny jejich požadavky, napríklad, 
energetický sektor ve Spojeném království byl efektivne liberalizován v roce 1990, zatímco 
francouzský prumysl zacal intenzivne jednat teprve nedávno. Tam, kde reformacní proces 
zahrnuje privatizaci, bude vliv na zamestnanost pravdepodobne obzvlášt silný. Hall zjistil, že: 
„pozitivní metody lidských zdroju a prumyslové vztahy jsou usnadneny verejným 
vlastnictvím“ a „dusledky v zamestnanosti jsou pri privatizaci podle britského modelu kruté a 
mely by být peclive vyhodnoceny ze všech hledisek.“19 

Je poucné podívat se na pocty podle oblastí. 

15.1.1.  Skandinávská oblast 
Krome Británie byly skandinávské zeme prvními v Evrope, které liberalizovaly svuj 
energetický prumysl. V Norsku to bylo v roce 1991, ve Švédsku a Finsku v polovine 
devadesátých let a v Dánsku kolem roku 2000. Zaznamenaná zamestnanost v sektoru 
v prubehu 15 let (1990-2004) se snížila o asi 36 procent (kolem 34 000 zamestnancu), avšak 
celkove tento proces probehl relativne stejnomernou rychlosti (viz Tabulka 30). 

15.1.2.  Jižní Evropa 
Jihoevropské státy prošly podobnou procentuální redukcí v zamestnanosti jako 
Skandinávská oblast (kolem 61 000) v letech 1990-2000 (viz Tabulka 31). Je težké 
odhadnout, jak dalece ostrý pokles  z let 1997-98 a rust z let 1998-99 prezentuje spíše 
skutecný trend než anomálie ve sberu dat. 

15.1.3.  Stredozápadní Evropa 
Zamestnanost v sektoru poklesla o asi 24 procent (94 000) v letech 1994 až 2003 (viz 
Tabulka 32). Ztráty zamestnání v Nemecku byly obzvlášt vysoké, možná odrážely sloucení 
spolecností a trend zbavovat se úhelné výroby, zatímco ztráty ve Francii byly pomerne  
omezené. 

15.1.4.  Spojené království 
Zamestnanost v energetickém prumyslu v Británií poklesla v letech 1990-2003 o asi 60 
procent (kolem 85 000), pri cemž vetšina redukcí probehla v letech 1991-1998, po kterých 
situace ponekud stabilizovala (viz Tabulka 33). 

                                                 
18 S Thomas & D Hall (2003) ‘Restructuring and outsourcing of electricity distribution in EU’ zpráva 

poverená Energeia Foundation, Italy. 
http://www.psiru.org/reports/2003-05-E-distriboutsource.doc#_Toc40506036  
19 D Hall (1997)  ‘Restructuring and Privatisation in the Public Utilities – Europe’ in ‘Labour and Social 

Dimensions of privatisation and restructuring – public utilities (water, gas, electricity)’ ed Loretta de 
Luca (ILO, Geneva, 1998) 
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15.1.5.  Okrajové zeme 
V Irsku a Recku v letech 1994-2004 zamestnanost poklesla asi o tretinu (kolem 13 000 
pracovních míst), nejtežšími úbytek byl zaznamenán v dobe schválení prvních energetických 
Smernic (viz Tabulka 34). 

15.1.6.  Stredovýchodní Evropa 
Údaje ze Stredovýchodních zemí jsou zrídkavé a je težké je komentovat (viz Tabulka 35). 

15.2.  Vliv liberalizace 
Existuje nekolik detailních studií o vlivu liberalizace, mezi nimiž si všimneme precizní 
rakouské studie, která porovnala zkušenosti v rade zahranicních sektoru služeb s tím 
rakouským.20 Nekteré hlavní závery studie jsou: 

• Rozsáhlé snížení poctu zamestnancu v sektoru. Ve vetšine posuzovaných sektoru 
obnášelo snížení poctu zamestnancu v prvních deseti letech po liberalizaci/privatizaci 
až 50 procent; 

• Redukce pracovních nákladu zkrácením príjmu a zmeny v strukturách placení. 
Bonusy a mimorádné platby stejne jako výhody pro pracovníky spolecnosti 
(nemocenské dávky) a platy jsou ve spolecnosti kráceny a v mnoha sektorech jsou 
noví pracovníci nuceni prijmout podradné kolektivní dohody; 

• Flexibilizace, zhuštování a prodlužování pracovních hodin. Dodatecné pracovní 
hodiny a prescasy pribývají (pri snížení poctu zamestnancu a ztrátách príjmu) 

• Flexibilizace a individualizace zamestnaneckých vztahu. Nákup služeb mimo podnik 
má za následek vznik podniku nepodrízených kolektivním smluvním regulacím; 

• Zmeny pracovních podmínek. Pracovní intenzita a výkonnostní požadavky se znacne 
zvyšují; 

• Vliv na personální politiku. Možnosti základního a pokrocilého školení se zhoršují, 
možnost odborného rustu je limitována na základní zamestnance. Opatrení 
zamerená na prosazování žen se zdají více rétorická než skutecná; a 

• Zhoršující se podmínky pro reprezentaci kolektivních pracovníku. Kolektivní 
reprezentace pracovníku je omezena. 

Tyto závery silne naznacují, že  jakékoliv redukce nákladu vyplývající z liberalizace mají více 
do cinení se zhoršování podmínek zamestnanosti v sektoru, než se zlepšením efektivity. 

Studie provedena ECOTECem pro Evropskou Komisi rovnež zjistila závažné nepríznivé 
úcinky na zamestnanosti v energetickém sektoru.21 Zpráva uvádí, že: „liberalizace zretelne 
urychlila zmeny a s tím spojené ztráty pracovních míst.“ Studie rovnež poznamenala: „více 
nebo méne významný posun z prirozených plných pracovních úvazku na dobu neurcitou na 
takzvanou nestandardní zamestnanost, napríklad na polovicní úvazek, na urcitou dobu a 
docasné zamestnání.“ 

Zpráva Fairbrotheru22 povereného sociálními partnery Eurelectric a EPSU zjistila, že: 

“Evropský energetický prumysl celí hrozbe deficitu odbornosti v ruzných oblastech 
zamestnanosti a napríc pracovnímu rozpetí prumyslu. Obzvlášte duležité jsou dva 
aspekty. První, deficit v objevování se v kontextu poklesu technicky a technologicky 
nezbytné zamestnanosti (remeslná dovednost a strojírenství). Cástecne se to odráží ve 
stárnoucím profilu prumyslu. Zadruhé zde existuje rostoucí nedostatek nových dovedností 
(prodej, obchod, obchodní jednání, dovednosti orientované na zákaznický servis), které 

                                                 
20 R Atzmüller & C Hermann (2004) ‘The Liberalisation of Public Services and Its Effects on 

Employment, Working Conditions and Industrial Relations’ Working Life Research Centre, Vienna. 
21 ECOTEC (2000) ‘The Effects of the Liberalisation of the Electricity and Gas Sectors on 

Employment’, koncová zpráva pro Evropskou komisi, C1713.  
www.europa.eu.int/comm/energy/electricity/publications/doc/ecotecfinalreport.pdf 

22  P Fairbrother, D Hall, S Davies, N Hammer, D Stroud, & S Thomas (2003) ‘Future skills needs in 
the European electricity industry’ A Report for EPSU, EMCEF and EURELECTRIC. 
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jsou základní pro evropský prumysl. Jedním z následku techto dvou souvisejících 
výzkumu je potreba plánování dlouhodobého školení. Ústredním by proto mel být závazek 
k „managementu zmen“. 

Další zpráva Fairbrotheru, rovnež na základe poverení sociálními partnery Eurelectric a 
EPSU, zjistila, že pred liberalizací byly ženy v prumyslu podstatne málo zastoupeny, a že by 
liberalizace tuto situaci nezlepšila, a že by ji naopak mohla zhoršit: 

„Pracovní síla v energetickém prumyslu je dominantne mužská a stredního veku. Zdá se, 
že celkove existuje problém v rozvoji v rámci náboru, zacvhování a vedení energetického 
obchodu v objevujících se podmínkách, kvuli vekové strukture v prumyslu. V kontextu 
náboru se sociodemografické složení pracovní síly v prubehu nekolika príštích let zrejme 
presune. Existují dva rozmery tohoto profilu: vekový nebo generacní rozmer a nerovný 
vzorec ženské zamestnanosti, oba ve sopecnostech a mezi zememi EU. V EU-15 existuje 
mnohem menší zamestnanost žen ve srovnání se zememi Strední a Východní Evropy. 
Tyto charakteristiky prinášejí závažné otázky týkající se zamerení a prístupu ke školení.“ 

15.3. Zhodnocení 
Nyní máme jasný dukaz, že liberalizace energetického sektoru je nejen skutecne zhoubná 
pokud se jedná o podmínky zamestnanosti v tomto prumyslu, ale dlouhodobe bude rovnež 
škodlivá pro energetický prumysl z duvovu redukce výcviku a vývoje. Není pochyb, že stejné 
faktory budou mít vliv i na plynový prumysl. 

Komise potrebuje zajistit, aby byla shromaždována data umožnující monitorování situace, 
zvlášte v plynovém prumyslu, kde je údaju zvlášt málo. Potrebuje se venovat nízké úrovni 
zamestnanosti žen v sektoru. Nutná bude možná i revize smernic s položením na 
spolecnosti zodpovednosti za provádení odborného výcviku a se zajištením toho, že redukce 
nákladu nebudou provádeny na úkor pracovních podmínek zamestnancu. 
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Tabulka 28.  Zamestnanost v energetickém sektoru ve Skandinávské oblasti 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dánsko 11750 11688 11595 11471 11242 9423 9397 9279 9394 8734 9124 8392 8576 8579 8480 
Finsko 20703 20784 20216 18123 16848 16462 16399 15949 15599 14996 14731 14622 14182 13742 13300 
Norsko 23000 21000 21000 22000 22000 22000 21000 21000 18000 18000 20000 15776 14898 14313 13370 
Švédsko 38500 35000 32000 29000 29000 29000 28000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 25000 24500 
Celkem 93953 88472 84811 80594 79090 76885 74796 73228 69953 68760 70855 65790 64656 61634 59650 

Zdroj: Údaje sestavilo EPSU z ruzných zdroju.  

Tabulka 29.  Zamestnanost v energetickém sektoru v Jižní Evrope 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Itálie 
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0 

Portugal. 20165 18920 18082 17034 16826 16472 16182 15594 15053 13404 13198 11567 10284 9000 7416 
Španel. 52639 51960 51662 48143 47951 45342 43464 41178 31149 29256 29111 28387 29600   
Celkem 183366 17885
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Zdroj: Údaje sestavilo EPSU z ruzných zdroju. 

Tabulka 30.  Zamestnanost v energetickém sektoru  ve Stredozápadní Evrope 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Rakous. 30410 29815 29220 28625 28030 27425 27063 26503 25308 24024 23561 22312 22473 21086 20560 
Belgie  18082 17697 17414 17012 16722 16342 16018 16039 15843 15307 13848 13638 13000  
Francie 120263 119589 118551 118395 117965 116909 116919 116462 114872 116516 117744 115677 113682 110089 109463 
Nemec.  217600 210200 204400 196300 187900 178900 171100 160426 151076 137197 130507 131573 131373 126728 
Nizoz.     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26540 
Celkem     397307 385956 374224 362083 347645 336959 321809 309344 309566 303248  

Zdroj: Údaje sestavilo EPSU z ruzných zdroju. 

Tabulka 31.  Zamestnanost v energetickém sektoru ve Spojeném království 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
UK 144200 140200 134100 121900 111000 94570 84445 82135 70239 68131 72289 68402 62052 58660  

Zdroj: Údaje sestavilo EPSU z ruzných zdroju. 

Poznámka: Zahrnuje Severní Irsko 
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Tabulka 32.  Zamestnanost v energetickém sektoru v okrajových zemích 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Recko     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26450 
Irsko 12000 11500 11200 10800 10500 10300 9800 9200 9240 9319 9318 9384 8866 8831 8831 
Celkem     48500 47300 44800 41200 40240 38819 37318 36384 37066 36531 35281 

Zdroj: Údaje sestavilo EPSU z ruzných zdroju. 

Tabulka 33.  Zamestnanost v energetickém sektoru ve Stredovýchodních zemích 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ceská R 45000 45000 45000 43000 42000 41000 36000 34500 33000 32000 31000 30000 27000 22893  
Madars.       33700 31800 29400 29624 26669 23888 22168  23000  
Polsko              99200  
Sloven.             23000 16519 16400 
Slovin.   7679  7113 7020  7030  6682 6516 6395  6486 6389 

Zdroj: Údaje sestavilo EPSU z ruzných zdroju.  
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16. Bude konkurence fungovat? 

Intuitivne pravdepodobný predpoklad, že konkurencní trhy budou efektivnejší než monopoly, 
opomíjí zvláštní vlastnosti energetiky a plynu, které byly dlouho známy, avšak které se 
rozhodli zastánci konkurence ignorovat nebo usoudili, že jsou již neplatné. Ke zvláštním 
cinitelum energetiky patrí:  

• Neschopnost skladovat energii. Vetšina produktu muže být skladována, ukládána do 
zásoby. To dovoluje spotrebitelum a výrobcum vyrovnat poptávku a cenové vrcholy 
cerpáním ze skladu, když jsou ceny vysoké a ukládáním do skladu, když jsou ceny 
nízké; 

• Potreba, aby nabídka a poptávka byly totožné. V elektrickém systému musí nabídka 
a poptávka být vždy totožné, pokud nemá celý systém zkolabovat. Bez kontroly nad 
výrobci systémový operátor nemá nástroje k zarucení jistoty dodávky. Volný trh 
predpokládá volný vstup a výstup a nezavazuje výrobce nabízet své výrobky na trhu; 

• Nedostatek náhrady. Pro mnoho výrobku existují náhrady, které mohou být použity, 
jestliže je dodávka omezená, nebo jsou vysoké ceny. Hrozba zámeny na náhradu 
má na výrobce disciplínující úcinekpokud se jedná o ceny a dostupnost. Pro mnoho 
použití nemá elektrina hotovou náhradu a, i když by byla teoreticky náhrada možná, 
všeobecne spotrebitelé jsou vezni elektriny kvuli vybavení, které používají; 

• Zásadní úloha v moderní spolecnosti. Moderní spolecnost je nyní závislá na 
spolehlivé a funkcní dodávce elektriny. Selhání elektrického systému povede 
k okamžité a skutecné krizi a ekonomickým kolizím, tak jak to demonstrovaly 
výpadky proudu v roce 2003. Pro vetšinu výrobku muže být selhání na trhu zmírneno 
užitím náhradních výrobku a otevrením zásob, avšak toto není možné u elektriny. 
Dusledkem toho poptávka po elektrine nemuže být jednoduše krátkodobe ovlivnena 
cenovými zmenami; 

• Elektrina je standardní produkt. V propojené síti je elektrina standardní produkt. 
Prechod k jinému dodavateli nemuže vyprodukovat „lepší“ elektrinu, a tak jsou trhy 
rízeny ciste cenou a budou využívány temi, kdo mohou nejvíce získat levnejší energií 
(velcí uživatelé). Jestliže trh dobre funguje, ceny pujdou nevyhnutelne dolu ke 
krátkodobým okrajovým nákladum, na príliš nízké úrovni aby se ospravedlnila nová 
investice; a 

• Vliv životního prostredí. K tradicnímu seznamu specifických rysu musí být prirazen 
takévliv ochrany životního prostrení na výrobu elektriny. Výroba elektriny hraje 
klícovou roli ve skleníkových emisích a pokusy zacházet s klimatickými zmenami se 
musí soustredit na energetický sektor (a transport). Trh nedodá nezbytné redukce 
emise a tržní mechanismy nejsou nicim více než jedním z mnoha nástroju, které 
budou muset být použity. 

Rozvod zemního plynu je rovnež standardním produktem a zavedení zemního plynu je 
duležitým prvkem v pokusech mnoha zemí jak redukovat skleníkové emise. Nicméne 
nekteré charakteristiky a jejich požadavky jsou zde ponekud méne tvrdé. Zemní plyn muže 
být skladován, i když za znacnou cenu, a krátkodobá nerovnováha mezi nabídkou a 
poptávkou muže být vyrovnána. Dlouhodobe muže být plyn nahrazen v mnoha užitích 
olejem nebo uhlím, avšak to casto znamená zámenu vybavení. Pro domácí spotrebitele, 
náhradní produkty jsou vetšinou zásadním zpusobem méne vhodné než plyn. Nahraditelnost 
zemního plynu je proto obecne pouze dlouhodobá a v zemích, kde je široce užíván, hraje 
plyn zásadní roli. 

Tyto faktory znamenají, že svobodný velkoobchodní a maloobchodní trh s elektrinou a 
plynem je neuskutecnitelný. 
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16.1.  Je možný ekonomicky efektivní velkoobchodní trh? 
Toto je možná klícová otázka. Pokud jde o elektrinu, výroba tvorí nejvetší prvek 
maloobchodních úctu, typicky více než 50 procent, a existoval názor, že by výroba mohla být 
transformována z monopolu na konkurencní trh, který sliboval redukci cen. Dalším faktorem 
ovlivnujícím predpoklád úspechu byla možnost, že by bylo investicní riziko preneseno ze 
spotrebitelu, kterí obecne spadají do monopolu, na podílníky výrobních spolecností. Jestliže 
výrobce uciní špatnou investici, trh se ujistí, že dodatecné náklady jsou neseny podílníky. 
Predpokládalo se, že to by nutilo výrobce, aby investovali pouze do ziskových akcí. 

Teoreticky vzato jsou tyto predpoklady sporné. Jedním z klícových ospravedlnení pro 
nacionalizaci podniku byly úspory a efektivita plánování. Výrobní technologie, zvlášte ty 
komplexnejší, casto potrebují odbornou základnu, aby mohly fungovat, na což nemá vetš ího 
vlivu, zda existuje jedna továrna nebo deset. Velká centralizována spolecnost by se vyhnula 
duplikaci zarízení a zajistila by, že nebudou provádeny zbytecné nehospodárné investice. 

Predpoklad že spotrebitelé platí za nemoudré investice v monopolním systému je na míste 
pouze tehdy, jestliže je výroba neefektivní. V rádne rízeném systému prozíravost kontroluje, 
zda jsou investice provádeny regulérne a zda továrny neinvestují nevhodne. Regulátor pak 
nedovolí továrne prenášet nepotrebné náklady na spotrebitele. Nejaké riziko na spotrebitele 
bude stále padat, napríklad jestliže cena fosilního paliva vzroste a výrobce nemohl ocekávat 
zvýšení ceny, výrobce by mel prenést cenový rust na spotrebitele. 

Velkoobchodní cena plynu tvorí rovnež asi polovinu maloobchodní ceny plynu pro malé 
spotrebitele. Nicméne zatímco výroba plynu nebyla celkove integrována s transportem a 
maloobchodem, existuje zde duležitá nutnost dlouhodobých závazku, stejne jako u výstavby 
elektrárny. Na rozdíl od oleje plyn nemuže být vyráben spekulativne s jistotou, že jakýkoliv 
náklad muže být prodán na svetový trh za standardní cenu. Rozvoj težby plynu je velmi 
nákladný a vyžaduje nákladnou infrastrukturu, aby mohl být plyn priveden nalezište na trh, 
napríklad dlouhodistancové plynovody nebo LNG terminály. V prípade, že by neexistoval 
verohodný smluvní dlouhodobý závazek k odberu plynu, by bylo provedení této investice 
extrémne spekulativní. 

Nicméne predpokládaná nadrazenost trhu pocítá s tím, že by náklady na zavedení a 
fungování konkurencního trhu byly zanedbatelné. Také predpokládá, že vytvorení volného 
trhu by neohrozilo bezpecnost. 

16.1.1.  Náklady konkurence 
Nejzretelnejším nákladem konkurence jsou rizikové pojistné investice. Stavba elektrárny je 
rizikový podnik, nicméne prumysl je clenený: 

• Vybavení je technologicky nárocné a jestliže jeho konstrukce a provoz není dobre 
vedena, mohlo by být citlivé na konstrukcní cenové presahy nebo nespolehlivost; 

• Elektrárny jsou kapitálove silné a tak jestliže není odbyt pro jejich energii, majitelé 
stále ovlivnují zmeny financování, což by mohlo znamenat až dve tretiny nákladu na 
energii v prípade obnovitelných zdroju, velkorozmerových hydroelektráren nebo 
atomové energie; 

• Ceny fosilního paliva jsou nepredvídatelné a neocekávané vzrusty nebo pády cen 
paliva mohou být pro elektrárnu neekonomické, at už je ci není na fosilní palivo. 
Napríklad rust cen plynu ve vztahu k uhlí k uhlí by mohl být pro plynovou elektrárnu 
neekonomický, zatímco pokles cen fosilního paliva by byl neekonomický pro 
atomovou elektrárnu. 

Podobné faktory je možné aplikovat na zemní plyn. 

Na monopolním trhu, i když je sektor dobre regulován, padá urcité riziko na spotrebitele, 
kterí zpravidla platí, když jsou náklady výrobce vyšší, než se predpokládalo. V dusledku toho 
investice do elektrárny byla malým rizikem pro majitele výrobní spolecnosti a skutecné rocní 
náklady kapitálu byly asi 6-8 procent. Dokonce i na nedokonalém trhu vytvoreném v Evrope 
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je investice do nové výroby velké riziko. Témer všichni nezávislí výrobci v Británii financne 
propadli, zatímco dva tamní velcí privatizovaní výrobci, National Power a Powergen, byli tak 
oslabeni špatnými investicními rozhodnutími, že došlo k jejich prevzetí. V Británii je i pro 
elektrárnu s dlouhodobou nákupní smlouvou skutecná cena kapitálu nejméne 15 procent. A 
tak zatímco podílníci platí, jestliže investice propadne, spotrebitelé platí vždy kvuli vyšší 
hodnote kapitálu. Jestliže budeme predpokládat, že vyplacení kapitálu cítá asi tretinu ceny 
energie z elektrárny, zvyšování ceny kapitálu faktorem 2-2,5 zvýší celkové výrobní náklady 
energie o 33-50 procent. 

U plynu je tomu podobne. Spolecnost, která podepíše dlouhodobou smlouvu o koupi plynu 
celí riziku, že precenila svuj trh a riziku, že smluvní cena se ukáže být vyšší než krátkodobá 
tržní cena. Oba rizika byla zretelne demonstrována v Británii. Kolaps cen plynu North Sea 
uprostred 90-tých let ponechal British Gas v situaci, kdy nemohl prodávat, nebo mohl 
prodávat pouze se ztrátou. Musel odepsat kolem 1,5 miliardy £ na techto kontraktech. To 
melo za následek rozpad British Gas, ale rovnež to znamenalo, že malí  spotrebitelé platili 
vyšší cenu za plyn, jelikož British Gas na ne prenesl nekteré z techto nákladu. Kolaps ceny 
plynu rovnež zanechal radu maloobchodníku/výrobcu s nákladnými plynovými smlouvami. 
Energie produkovaná podle techto smluv byla alokována na domácí trh, tak jak je uvedeno 
v cásti 18.3.8. 

Jsou zde rovnež náklady na projektování a chod trhu. V Británii v roce 2003 Národní auditní 
kancelár zjistila, že náklady na rozvoj a chod NETA byly za prvních pet let 770m £ nebo 30 £ 
na spotrebitele.23 Od té doby byl znacný dodatecný kapitál, který dosud nebyl verejne 
pocítán, vycerpán vyporádáním se s problémy, které zpusobila NETA, a expandováním 
systému k zahrnutí Skotska tak, jak sjednala BETTA. 

Zdá se vysoce nepravdepodobné, že by pusobení konkurence prostrednictvím zvyšování 
efektivity a disciplinou v investicních rozhodnutích mohlo být tak efektivní, aby mohlo zaplatit 
tyto dodatecné financní a transakcní náklady. 

16.1.2.  Ohrožení spolehlivosti dodávek24 
Predpokladem obhajoby trhu bylo, že tržní signály z velkoobchodní ceny budou stimulovat 
práve tolik investic, aby byla zajištena spolehlivost dodávek. Nehlede na zrejmou domnenku, 
že velkoobchodní trh poskytne souvislé a vcasné cenové signály, je predpoklad založen na 
domnence, že zde bude volný vstup a výstup pro výrobní/plynové velkoobchodníky. 

Žádná z uvedených domnenek není prezkoumání. Jelikož je potreba udržet dodávky stále v 
rovnováze, pri cemž není možné skladování a poptávka není pružná, budou ceny 
nevyhnutelne velmi nestálé. Jestliže se vyskytne nedostatek kapacity, vyšplhá se cena velmi 
vysoko, aby se zajistilo, že bude vyhoveno nabídce, a jestliže dojde k prebytku, výrobci 
pujdou dolu až ke svým mezním cenám, aby si zajistili nejaký príjem. Pro výrobce s relativne 
neflexibilní smlouvou o dodávce paliva by se mohly efektivní mezní ceny pohybovat kolem 
nuly. Obhájcí tržních mechanismu odpovídají, že toto demonstruje potrebu signálu na strane 
poptávky, jinými slovy, že jestliže velkoobchodní cena pujde velmi vysoko, melo by to být 
viditelne predáno spotrebitelum, aby byli donuceni bud šetrit nebo platit vysoké ceny. 
Nicméne zatímco nekterá opatrení redukovat vrcholy mohou být ekonomické, predávání 
represivních cen na spotrebitele se zdá být odvráceným a možná politicky 
neakceptovatelným krokem. Úcinne by to transformovalo spolehlivou, predvídatelne 
cenenou komoditu na takovou, ve které by ceny šly velmi vysoko v dobách, kdy je elektrina 
nejvíce potreba, napríklad za studených zimních veceru. 

Podobne je tomu i u zemního plynu. 

                                                 
23 National Audit Office (2003) ‘The New Electricity Trading Arrangements in England and Wales’ 

Report by the Comptroller and Auditor General HC 624 Session 2002-2003: 9 May 2003 
24 Pro referát o výrobní primerenosti autorství European Transmission System Operators’ (ETSO) viz:  

http://www.etso-
net.org/upload/documents/Generation%20Adequacy%20Report%20Publication%20Version.pdf 
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Ceny proto budou nestálé a nepredvídatelné a to je zkušenost s jinou komoditou. Zdá se 
velmi nepravdepodobné, že investori budou vkládat investice ve výši asi 1mld € do zarízení, 
u kterého je treba až šesti let od prijetí závazku k první energii na základe tak promenlivých 
signálu. Na volném trhu je volný vstup a výstup. To znamená, že všichni investori uvidí 
cenové signály a, jestliže trh na tyto signály zareaguje, bude zde sklon k preinvestování jak 
budou investori reagovat na signály. To posléze bude mít za následek nízké ceny, 
následované výstupem trhu a ztrátové podniky budou zavreny, což bude za následek 
opetovné zvýšení cen. Tento cyklus je dobre znám u jiných komodit. Nicméne steží to 
poskytuje stabilní základy pro výrobní prumysl, jestliže cena jednoho z jeho klícových vstupu 
a nákladu tak široce kolísá. 

Komise se zdá být znepokojená rizikem nedostatku kapacit a v roce 2003 zavedla 
v Energetických smernicích opatrení, v nemž žadá, aby vlády monitorovaly výrobní kapacity, 
a je pravdepodobné poverení stavbami dalších elektráren v prípade nedostatku. Pokud se 
jedná o plyn, žádná podobná opatrení nebyla zavedená. Opatrení týkající se elektriny jsou 
dobre mínená, ale úplne zavádející. Spolu s volným vstupem tak, jak je naznacen 
„autorizacní procedurou“ ve Smernicích, se zde nevyhnutelne objeví velké množství 
potenciálních projektu, které by mohly být zprovozneny v prubehu, rekneme, peti let, a 
z nichž nekolik je ve skutecnosti rekonstrukci. Výrobní spolecnosti budou mít  radu možností, 
které mohou spustit podle podmínek na trhu. Predpovedet, zda v takovéto situaci nastane 
nedostatek kapacit by bylo nemožné, protože je nemožné zjistit, jaká cást projektu bude 
spuštena. Jestliže by mela vláda rozpoznat možný nedostatek výroby a narídit výstavbu 
zdánlive dostatecné nové továrny, vznik této nové kapacita by mohla být vyrovnán 
vyrazením existující továrny, která se stane neekonomickou. 

Oddelení výroby a maloobchodu muže zpusobit, že prumysl bude více konkurencní, a však 
povést ke stavu, který mel za následek kalifornskou krizi v roce 2001. V neintegrované 
strukture výrobci nemají žádnou zodpovednost vuci finálním spotrebitelum a lépe by 
profitovali z vysokých cen, které by vyplývaly z energetických nedostatku. Takto by meli 
pozitivní prekážky v investování a stimuly k docasnému nebo trvalému stažení kapacity 
z trhu. Umožnení integrace maloobchodu a výroby by dalo výrobcum podnet k zajitení toho, 
aby meli dostatek kapacity pro své spotrebitele, aby je zásobovali spolehlive a za prijatelnou 
cenu, nehlede na náklady konkurence. 

Opatrení, která by poskytla vetší jistotu primereným kapacitám a cenové stabilite, taková 
jako omezení vstupu a výstupu, omezení nabídek nebo povolení integrace výroby a 
maloobchodu, by byl tvrdou kompromitaci trhu z hlediska domnenek, že by trh vedl 
k nedoložitelné efektivite. 

Pokud se jedná o plyn, integrace produkce a maloobchodu je méne pravdepodobná. Výroba 
plynu pravdepodobne zustane v rukou ropných a plynových velikánu, kterí projevili malý 
sklon k integrování s maloobchodem, s výjimkou velkých spotrebitelských a energetických 
trhu, které jsou poháneny ciste cenou. Existuje riziko, že maloobchodníci budou 
konzervativne uzavírat smlouvy o plynu, v nichž budou uprednostnovat koupi relativne 
malého množství plynu, aby na ne nezbyly „stojící“ dodávky. Toto se jak se zdá deje na 
italském trhu (viz cást 18.10.5), kde byla v roce 2004 uzavrena smlouva o plynu v 
nedostatecném množství, což melo za následek vážné problémy s uspokojením poptávky. 
Jestliže neexistuje ústrední úrad poverený zajištením, aby byly uzavírány smlouvy na 
dostatecné množství plynu, je težké posoudit, jak muže být tento problém vyrešen, protože 
na volném trhu nemá žádný maloobchodník zodpovednost zajistit spolehlivost dodávky. 
Jakékoliv ústrední plánování by bylo na náklady trhu a negovalo by hlavní cíl Plynových 
smernic. 

16.2.  Povede maloobchodní konkurence k tržnímu rozdelení nákladu? 
Jestliže bude konkurencní model elektriny a plynu fungovat tak, jak bylo plánováno, 
maloobchodní konkurence by mela malý, nebo žádný vliv na ceny. Poplatky za používání 
síte budou stejné pro všechny konkurencní maloobchodníky, pri tom jestli bude 
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velkoobchodní trh konkurencní a prímý, velkoobchodní cena by mela být velmi podobná pro 
všechny dodavatele. V monopolním trhu maloobchodní prvek úctu, zasílání úctu atd. bude 
typicky nižší než 10 procent celkového úctu pro domácí spotrebitele, takže, jestliže ceny 
odrážejí náklady, což by na efektivním trhu mely, mel by být jen minimální rozdíl mezi 
cenami úctovanými ruznými dodavateli. 

Nicméne, jestliže, jak bylo uvedeno výše, nemuže vzniknout efektivní velkoobchodní trh a 
neexistují žádné spolehlivé reference velkoobchodních cen, bremeno padne na finální 
spotrebitele a postoupí konkurenci na spolecnosti tím, že odberatelé budou precházet 
k nejlevnejším variantám, což casto stací k tomu, aby dodavatelé úctovali ceny, které 
odrážejí pouze jejich náklady. 

16.2.1.  Sociální poctivost 
Zatímco je pravdepodobné predpokládat, že strední a velcí spotrebitelé budou mít stimuly a 
zdroje k vyjednávání nízkých cen, neexistuje absolutne žádná jistota, že malí spotrebitelé 
budou stimulování ke zmene dodavatele nebo zdroje tím, že rozpoznají nejvýhodnejší 
obchod. Ve vetšine zemí Evropské unie s maloobchodní konkurencí cetnost zmeny 
dodavatele je nižší než 5 procent za rok. V Británii, ve které na základe cetnosti zmen 
dodavatele se zdá, že maloobchodní konkurence funguje, je jasné, že spotrebitelé bud 
nemohou rozeznat nejlevnejší obchod nebo jejich kritériem výberu dodavatele není cena. 
Dve tretiny spotrebitelu, které zmenily dodavatele, prešly ke spolecnosti, která je trvale mezi 
nejdražšími dodavateli. V každém prípade dusledkem toho je, že malí spotrebitelé jsou 
vykoristováni kvuli své nedostatecné cenové vnímavosti. Dodavatelé budou nabízet své 
nejlepší ceny velkým odberatelum, kterí jsou cenove vnímaví. Toto chování bylo zretelne 
demonstrováno v Británii, kde velcí spotrebitelé získali cenové redukce na úkor malých 
spotrebitelu. 

Skupina spotrebitelu, která je na tom nejhure jsou chudí odberatelé. Na volném trhu by 
žádná spolecnost nemela být zavázána dodávat konkrétní skupine spotrebitelu, ani po ní 
nelze požadovet nabízení ceny reflektující náklady. Konkurující spolecnosti budou mít malý 
stimul soutežit o chudé spotrebitele, kterí mohou spotrebovat malé množství elektriny, 
mohou mít problém s placením úctu a budou méne pravdepodobne kupovat jejich produkty 
od jejich dodavatele elektriny. Výsledkem toho i když regulace požaduje, aby spolecnosti 
nabízely dodávku kterémukoliv spotrebiteli, který o to žádá, budou mít spolecnosti sklon 
nabízet chudým spotrebitelum vysoké ceny. 

Jakákoliv regulacní opatrení, která se snaží ukázat na tyto problémy konkurencní struktury, 
napríklad pokrytím cen domácí energie nebo požadavkem, aby chudí spotrebitelé byli 
obslouženi za nediskriminující ceny, pravdepodobne kompromitují trh do takové míry, že 
vytvárí predpoklad efektivity tržne slabých. 

16.2.2.  Transakcní náklady 
Tak jako u velkoobchodního trhu, prevládající predpoklad Komise je, že maloobchodní 
konkurence bude volným statkem. Technické náklady zmen dodavatele (preregistrování 
spotrebitele) jsou vysoké a musí být neseny hlavne odberateli, kterí dodavatele nemení. 
Existují rovnež marketingové náklady, které jsou velmi vysoké a opet jsou rozdelené mezi 
všechny spotrebitele, at už dodavatele mení nebo ne. Komplexní revize nákladu 
maloobchodní konkurence elektriny25 zjistila, že každý domácí spotrebitel platí kolem 15-20 
£ rocne za možnost moct zmenit dodavatele, at už tuto príležitost využije nebo ne. Hlavní 
náklady jsou náklady preregistrování dodavatele a marketingové náklady jeho 
maloobchodníka. Jestliže tak, jak k tomu povzbuzuje spotrebitele britský regulátor, více 
spotrebitelu zmení dodavatele, tyto náklady ješte vzrostou. 

                                                 
25 D Maclaine (2004) Doctorate Thesis, SPIRU, University of Sussex. 
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16.3. Je oligopol, kterému by vládli integrovaní výrobci-maloobchodníci 
nevyhnutelný? 

S Elektrickými smernicemi v jejich soucasné podobe existuje prudký tlak ze strany 
energetického prumyslu na umožnení integrace maloobchodu a výroby tam, kde to není 
dovoleno. Z korporacního úhlu pohledu je integrovaná struktura méne konkurencní a proto 
méne riskantní. Majitelé elektráren dají prednost prodeji energie finálnímu spotrebiteli, který 
málo pravdepodobne zmení dodavatele, pred prodejem na promptní trh, kde se cena a 
objem muže menit každých 30 minut. Politici zjistí, tak jak tomu bylo zrejme v Británii, že 
integrace nabízí vetší jistotu bezpecných dodávek, ackoli na náklady konkurence. Vertikální 
integrace se proto zdá nevyhnutelná. 

Existují rovnež komercní „soucinnosti“ v plynárenském prumyslu a ve vetšine zemí se 
elektrický a plynový prumysl spojují s vetšinou energetických spolecnosti, které nyní 
prechází na plynové dodávky tím, že bud prebírají  existující plynárenské spolecnosti, nebo 
se s nimi slucují a nebo spolu souperí o finální plynové spotrebitele nabídkami „soubojového 
paliva“. 

Velké náklady a rizika dokonce i nedokonalých trhu silne uprednostnují velké spolecnosti, 
zatímco mnoho vlád se zdráhá umožnit, aby byl takovýto klícový prumysl prevzat 
zahranicními spolecnostmi, které nemohou být tak lehce ovlivneny a které mají menší 
závazek než k jejich domácímu trhu. 

Výsledkem je, že místo vytvorení velkého pole konkurencních spolecností, ve vetšine zemí 
Evropy mely Smernice za následek dominací trhu jednou nebo dvema velkými národními 
spolecnostmi a jednou nebo dvema z malé skupiny dominantních mezinárodních 
spolecností, které se casto integrovaly pri dodávkách plynu. Navzdory zrejmým rizikum, jako 
oligopolované trhy, se Komise zdá být spokojena s možnosti, že trh spadne do soukrome 
vlastneného oligopolu. Možná také doufá, že tyto velké dominantní spolecnosti budou 
úspešné mimo Evropu a prinesou další príjmy a zisky zpet do Evropy. 
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17.  Dusledky Smernic a alternativy 

17.1.  Problémy 
Platnost smernic mela za následek nejméne šest závažných problému, které musí rešit 
dodatky Smernic: 

• Smernice nedovolují národním orgánum kontrolovat vstup a výstup z energetického 
prumyslu a závisí na moci trhu zajistit, aby si dodávka a poptávka navzájem 
dostatecne odpovídaly, aby byl zarucen dostatek zásob. Pokud jde o plyn, smlouvy 
na plyn musí podléhat verejnému dohledu, aby byl zajišten dostatek zásob. 
K dnešnímu dni se zdá, že investice do energetického sektoru bude vysoce cyklická, 
vedoucí obcas k nedostatku kapacit a jindy k nešetrným kapacitním prebytkum. 
Pokud jde o plyn, spolecnosti nebudou mít trhovou jistotu, aby mohly ucinit 
dlouhodobé nákupy; 

• Zavedení plynového a elektrického trhu do maloobchodní konkurence pro všechny 
spotrebitele otevírá malé spotrebitele na zneužívání maloobchodníky, protože malí 
spotrebitelé nemají zdroje, podnety a negociacní moc zajistit, aby dostali stejne 
dobrou nabídku jako velcí odberatelé; 

• Smernice vedly k závažným ztrátám zamestnání a ztrátám odbornosti 
v energetickém prumyslu, a pravdepodobne povedou k podobným dusledkum 
v plynovém prumyslu. Bez toku nových zamestnancu a školení pro existující 
zamestnance aby byly rozvinuty a posilneny jejich dovednosti, bude spolehlivost 
energetického prumyslu znicena; 

• Prijetí podnetné regulace a nestabilita sektoru s mnoha spolecnostmi, které jsou 
navzájem podrízené v dusledku casto více než jednoho sloucení nebo prevzetí, vede 
k riziku, že prumysl bude využíván pro krátkodobý zisk na úkor dlouhodobé jistoty 
dodávky; 

• Od doby, kdy byly Smernice prezentovány, se mnohem vetší prioritou staly cíle 
týkající se životního prostredí. Vlastní tržní síla umožnuje plánované redukce, 
napríklad pokud se jedná o emise skleníkových plynu, splnit. Jestliže poroste výroba 
z uhlí, bude muset být na trhu chránena zvláštním zpusobem, a jak uhelné zdroje 
stále více dominují nové výrobe, bude zde málo možností pro trh; a 

• Nedostatek demokracie v sektoru. Nahrazení verejné kontroly, a v nekterých 
prípadech verejného vlastnictví tržní silou a soukromým vlastnictvím, redukovaly 
demokratickou kontrolu životaschopných verejných služeb: v žargonu Komise, služeb 
obecného ekonomického zájmu. Regulacní orgány jsou zrídka zastoupeny a jsou 
tvoreny hlavne z podnikatelských komunit spíše než ze široce liberálních podniku, 
odborových svazu, spotrebitelu a dalších úcastných skupin. 

17.2.  Alternativa 

17.2.1.  Primerenost výroby a dodávek plynu 
Pokud jde o energetickou výrobu a plynový velkoobchodní sektor, Smernice by mely být 
upraveny a požadovat, aby zodpovedné verejné orgány zajistily dostupnost dostatecné 
výrobní kapacity a nasmlouvání dostatecného množství plynu. Takováto povinnost není 
slucitelná s volným trhem s elektrinou a plynem, protože na volném trhu nemuže být vstup a 
výstup kontrolován. Varianta „Jednotlivého kupce“ elektriny, která existovala v Elektrických 
Smernicích z roku 1996, i když je to spíše prekroucená a zmatená verze, nabízí zpusob, 
jakým by bylo možné takovémuto závazku obstát. Podle Jednotlivého kupce by mohl být 
využit konkurencní tlak na výrobce a plynové velkoobchodníky. Napríklad tam, kde jsou 
požadovány nové kapacity nebo nové dodávky plynu, by mohla vzniknout konkurence 
vybudováním nové kapacity nebo smlouvou na plyn s tím, že by smlouvu získala ta 
spolecnost, která by nabídla nejlepší podmínky. Existující výrobní kapacita by mohla být 
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nasmlouvaná na urcitou dobu a musela by pravidelne nabízet cenu, aby bylo zajišteno, zda 
je dodávaná energie vyrábena za nejnižší možnou cenu. 

17.2.2.  Maloobchodní konkurence 
Maloobchodní konkurence zretelne ukládá malým spotrebitelum více nákladu než by mohlo 
být znovu získáno cinností konkurence a otevírá malé spotrebitele na zneužívání a vyšší 
ceny, než jsou ospravedlnitelné. Drívejší verze Smernic požadovaly, aby byly maloobchodní 
trhy otevreny pouze velkým spotrebitelum. Smernice by mely být upraveny, aby dovolily 
clenským státum omezit maloobchodní konkurenci na tretinu trhu, tak jak tomu bylo 
v prvních Elektrických smernicích. Jestliže nebude konkurence pro malé spotrebitele prijata, 
musí být uveden rádne regulovaný sazebník, který nedovolí riziko podrízení malých 
spotrebitelu velkým. 

17.2.3.  Odborné dovednosti a zamestnanost 
Komise potrebuje zajistit shromaždování podrobných udaju o zamestnanosti, aby mohl být 
monitorován stav odborných znalostí, zejména v plynárenském prumyslu, kde jsou údaje 
zvlášt chabé. Je treba se zamrit na nízkou úroven zamestnanosti žen v sektoru. Možná 
bude nutné také zrevidovat Smernice a uložit spolecnostem povinnost provádet školení, aby 
bylo zajišteno, že redukce nákladu nejsou provádeny na úkor podmínek zamestnanosti 
pracovníku. 

17.2.4.  Spolehlivost systému 
Regulacní režimy, které byly predstaveny, dávají silný podnet k snížení nákladu a kladou 
tlak na regulátory, aby zavádeli redukce nákladu i tam, kde by byl dlouhodobý vliv na újmu 
spolehlivosti. Je treba zajistit mnohem lepší rovnováhu, která by trvale povzbuzovala 
spolecnosti ke zlepšení efektivity, tak jak tomu bylo v minulosti v energetickém a plynovém 
prumyslu, a která by požadovala od spolecnosti, aby dokázaly, že redukce nákladu nebudou 
nepríznive ovlivnovat spolehlivost systému. 

17.2.5.  Udržitelnost 
Smernice musí vzít na vedomí, že velká cást nových výrobních investic (vcetne opatrení na 
strane poptávky) v elektrickém prumyslu bude výsledkem verejných cílu, ne tržní síly. 
Varianta Jednotlivého kupce je vhodná pro zabezpecení toho, aby byly malé zdroje 
elektrické výroby využity v optimálním rozsahu. 

17.2.6.  Demokratická kontrola 
Úloha Regulátora bude v takovémto systému rozhodující. Vetšina zemí Evropské unie má 
nyní dobre rozvinuté regulacní orgány, vetšinou s dobrou úrovní konkurence v sektoru. 
Nicméne, takovíto regulátori nebyli vybráni podle širokých demokratických kritérií. Obvykle 
byli vybráni z velmi úzké, na podnikání orientované komunity se silnou konkurencní 
agendou. Regulacní orgány musí být otevreny mnohem širší úcasti prinášející zástoupení 
celé škály zájmu, ochráncu životního prostredí, spotrebních organizací a zástupcu 
odborových svazu. Pouze tímto zpusobem se mohou stát legitimními zástupci verejnosti. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPSU, Evropská federace odboru verejných služeb je clenem ETUC. 
8 milionu pracovníku sdružených v jejich 216 odborových svazích jsou 
cleny EPSU. Tito pracovníci vykonávají služby verejnosti ve zdravotních 
a sociálních službách, lokálních, regionálních a centrálních vládách 
a sektorech energetiky, vody a odpadu. EPSU sdružuje pracovníky 
ve státních i soukromých spolecnostech vcetne velkých nadnárodních 
spolecností. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Federation of Public Service Unions (EPSU) 
45 Rue Royale ® 1000 Brussels ® Belgium 
Tel. : 32 2 250 10 80 ® Fax : 32 2 250 10 99 

E-mail : epsu@epsu.org ® Website : www.epsu.org 
 


