PŘÍLOHA 1 – PŘÍPAD „ENDESA“
„Případ Endesa“ (zcela jistě největší a nejdelší pokus o převzetí v historii minimálně
evropské energetiky) by se dal přirovnat ke klasické řecké tragédii (nebo komedii podle
naturelu pozorovatele) – najdeme v něm spiknutí, vydírání, lži, neočekávané zvraty, oběti,
vítěze a poražené. Jen jejich nalezení není na první pohled tak zřejmé.
Na počátku celého případu byla tajná smlouva ze 14. prosince 2003, která vešla do
historie jako tzv. Tinellův pakt. V této smlouvě se její tři strany (separatistická Katalánská
republikánská levice – Esquerra Republicana de Catalunya, komunistická Iniciativa pro
Katalánsko – Iniciativa per Catalunya a Socialistická strana Katalánska – Partido Socialista de
Catalunya) v osmi bodech zavázaly, že budou z úrovně regionální vlády spolu se soukromým
sektorem podporovat vytvoření Katalánských společností ve strategických odvětvích
(zejména v energetice) stejně jako budou podporovat vznik a existenci rozhodovacích a
řídících center společností ve zmíněných odvětvích umístěných právě v Katalánsku. Mezi
autory tohoto pozoruhodného dokumentu byli také José Montilla (pozdější Ministr průmyslu
v socialistické Zapaterově vládě) a Maite Costa (pozdější předseda CNE, neboli španělského
energetického regulátora).
A jedním z důsledků tohoto dokumentu byla nabídka převzetí Endesy ze strany
společnosti Gas Natural ze dne 5. září 2005. Gas Natural (společnost asi třikrát menší než
Endesa) je totiž kontrolována katalánskou spořitelnou La Caixa. Nabízená cena za akcie
Endesy činila 21,3 EUR/akcie. Výměnou za podporu této nabídky odepsala La Caixa dluh
Socialistické strany Katalánska ve výši 6,5 mil. EUR (členy předsednictva této strany byli i již
zmínění Jose Montilla, v té době již Ministr průmyslu, a Maite Costa, v té době již předseda
CNE). Na tajném setkání s představiteli La Caixa slíbil podporu celému projektu i předseda
socialistické španělské vlády José Zapatero.
Analýza propojení Gas Natural a Endesy vypracovaná analytiky CNE, která tuto fúzi
nedoporučila, byla v listopadu 2005 Radou CNE v čele s Costou přepsána a změněna tak, že
vyznívala pro fúzi pozitivně.
Prvním, kdo se v lednu 2006 proti fúzi postavil, byl Soud pro hospodářskou soutěž
(Tribunal de Defensa de la Competencia), neboť podle jeho stanoviska by spojení Gas Natural
a Endesy znamenalo nevratné poškození konkurenčního prostředí na španělském trhu. Ironií
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však je, že o měsíc později 2. února 2006 předseda tohoto Soudu Luis Berenquer vládě
doporučoval, aby stanovisko Soudu, jemuž předsedal, ignorovala a fúzi schválila, což porada
ekonomických ministrů o den později učinila a poprvé ve španělské historii se postavila proti
doporučení Soudu.
V tento okamžik vstoupila do hry společnost E.On, která 21. února 2006 nabídla
převzetí 100% akcií a platbu v hotovosti pro jejich majitele ve výší 27,5 EUR/akcie, což byla
cena cca o 30% vyšší než cena nabízená Gas Natural. Pro E.On se jednalo o téměř perfektní
doplnění jeho portfolia – zahraniční ani domácí aktivity obou společností se prakticky nekryly
(tam, kde byl silný E.On, Endesa nefigurovala a naopak) a díky tomu z hlediska práva
ochrany hospodářské soutěže nebyl nejmenší problém – ani na jednotlivých národních či
evropské úrovni. Prakticky okamžitě začala válka mezi E.Onem a španělskou vládou o tom,
kdo nakonec Endesu ovládne s tím, že pozice Gas Natural vzhledem k nemožnosti dorovnat
nabídku E.Onu byla z komerčního hlediska prakticky ztracena od samého počátku.
Již 24. února 2006 přijala španělská vláda nařízení, kterým zvýšila pravomoci CNE
tak, aby mohl odvrátit nabídku E.Onu. Toto nařízení bylo okamžitě překřtěno na „AntiE.Onský dekret“. V březnu 2006 označila EK tento dekret za nařízení, které porušuje acquis
comunitaire a nařídila španělské vládě jej upravit tak, aby byl v souladu s ním. Zároveň
pohrozila případnou žalobou na španělskou vládu u Evropského soudního dvora. Zapaterova
vláda připomínky EK zcela ignorovala. Ve stejné době Obchodní soud v Madridu nařídil
dočasnou suspenzi nabídky Gas Natural pro zjevné porušení pravidel pro ochranu
hospodářské soutěže. 21. dubna 2006 zrušil Nejvyšší soud usnesení rady ekonomických
ministrů povolující převzetí Endesy ze strany Gas Natural a to ze stejných důvodů – zjevné
porušení pravidel pro ochranu hospodářské soutěže. O čtyři dny později EK bez podmínek
povolila převzetí Endesy E.Onem.
Španělským úřadům nezbylo, než odpískat akci „Gas Natural“ a zabývat se zcela
vážně E.Onem. 27. července 2006 CNE nakonec souhlasila s převzetím Endesy ze strany
E.Onu, ale stanovila 19 podmínek, které E.On měl splnit (později byly přidány další).
Kromě neustálého ujišťování ze strany španělských politiků, že chtějí problém E.Onu
ve Španělsku pozitivně vyřešit, začali ti samí politici (zejména poradce premiéra Zapatera
Miguel Sebastián) tajně vyjednávat s Enelem a se španělskou stavební společností Acciona.
Ta v září 2006 nakoupila 10% akcií Endesy a zároveň jí byla přislíbena podpora při převzetá
Endesy ze strany akcionářů, které mohli politici přímo ovlivnit – tedy ze strany státem
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ovládané SEPI (Sociedad Estatal de Producciones Industriales), která vlastnila 2,95% Endesy
a ze strany banky La Caixa, která ovládala 2%. Ve stejné době deklarovala EK, že podmínky
stanovené ze strany CNE jsou protiprávní a opět požadovala úpravu Anti-E.Onského dekretu.
Zároveň pak E.On zvýšil svoji nabídku na 35 EUR/akcie.
V listopadu 2006 CNE schválila nákup akcií Endesy ze strany Acciony, ale zároveň
rada ekonomických ministrů schválila převzetí Endesy E.Onem – a to s menším počtem
podmínek, než stanovil CNE. Na to zareagovala EK, která požádala španělskou vládu, aby
okamžitě zrušila všechny stanovené podmínky, které opakovaně prohlásila za nelegální.
V únoru 2007 E.On opět zvýšil nabídku – tentokrát na 38,75 EUR/akcie. O to více
španělští politici zintenzívnili jednání s Enelem, který získal 9,99% akcií a zaplatil za ně cenu
39 EUR/akcie. Tento podíl postupně navyšoval a v březnu 2007 oznámil, že kontroluje
24,99% akcií Endesy (podíl 25% a výše by znamenal, že Enel musí podat obligatorně a sám
nabídku na převzetí ostatních akcií) a přesto, že tehdejší španělská legislativa neumožňovala
podnikům, v nichž majoritu drží cizí vlády mít své zástupce v radě ředitelů a limitovala jejich
hlasovací práva na 3%, žádal tři členy v řídících orgánech společnosti. Navíc ve stejné době
omezovaly vnitřní předpisy Endesy výkon hlasovacích práv na 10% základního jmění. Ve
stejné době Enel a Acciona ohlásili, že mají zájem podat svoji nabídku převzetí. Ovšem na to
si museli obě společnosti počkat, neboť 23. března 2007 umožnila Comisión Nacional del
Mercado de Valores E.Onu opět zvýšit nabídku a zároveň zakázala podat konsorciu EnelAcciona konkurenční nabídku a to po dobu nejméně šesti měsíců. E.On svoji nabídku zvýšil
na 40 EUR/akcii a přes zákaz konzorsium Enel-Acciona oznámilo, že by bylo ochotno
zaplatit ještě o Euro více. Ve stejné době EK oznámila, že na španělskou vládu podá žalobu
pro porušení acquis comunitaire.
Celý případ nakonec vyvrcholila přímým jednáním mezi E.Onem a konsorciem EnelAcciona (podporovaným SEPI, La Caixa a Caja Madrid), které prakticky skončilo rozsekáním
Endesy na kusy. E.On se zavázal stáhnout svojí nabídku na převzetí výměnou za aktiva
v zahraničí a některá aktiva ve Španělsku v hodnotě cca 10 mld. EUR poté, co Enel-Acciona
Endesu ovládnou. Stejně tak se E.On s Enelem dohodl na prodeji španělské energetické
společnosti Viesgo. E.On se díky tomu stal třetím největším producentem elektřiny ve Francii
a číslem čtyři ve Španělsku a Itálii.130 Naopak Enel se z ryze italské firmy stal v průběhu
130

19. června 2008 EK definitivně schválila převzetí zmíněných aktiv E.Onem (původní transakce byla již
schválena v srpnu 2007, ale po její modifikaci v březnu 2008 bylo nutné schvalovací proces projít znovu).
Konkrétně se jedná kromě společnosti Viesgo o společnost Endesy Europe (ta zahrnuje aktivity Endesy ve
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posledních let firmou s významnými zahraničními účastmi131. Opravdovým vítězem však byla
společnost Acciona, která ze strany Zapatera může očekávat za pomoc při obstrukci E.Onu
příliv množství vládních zakázek v nejbližší budoucnosti a také získá některá aktiva Endesy
v oblasti RES, které doplnění její vlastní portfolio. Navíc má opci na prodej svých akcií
Endesy Enelu mezi lety 2010 až 2017 a to za minimální cenu 41 EUR/akcie. Dalším vítězem
byla překvapivě jiná španělská stavební společnost – Abetris, které po schůzce Zapatera
s italským premiérem Romanem Prodim v únoru 2007 na Ibize, kde byla dohodnuta
spolupráce při převzetí Endesy Enelem, bylo výměnou umožněno zfúzovat s italskou firmou
Autostrade. Obdobně je na tom O2, které se po zmíněné schůzce podařilo majetkově
proniknout do Telecom Italia. Do té doby byly obě transakce blokovány právě italskou
vládou.
Celý příběh měl několik dohrávek. Manuel Conthe, předseda Comisión Nacional del
Mercado de Valores, rezignoval 2. dubna 2007 na svoji funkci na protest proti tomu, že
většina tzv. nezávislých členů Rady CNMV jednala podle instrukcí vydávaných přímo
Zapaterem. Místopředseda CNMV Carlos Arenillas byl obžalován za zneužití pravomocí
veřejného činitele, braní úplatků a podplácení a nezákonné zasahování do úředního postupu
během bojů o převzetí Endesy. Španělská vláda dodnes čelí žalobě u ESD ze strany EK.
Ostatně z celého boje vyšla španělská vláda absolutně nejhůř. Jejím cílem bylo vytvořit
národního šampióna. Místo toho se jí podařilo Endesu rozdělit – jedna její část připadla
E.Onu, druhá Enelu. A v procesu zdiskreditovat samu sebe.

Francii, Polsku, Itálii a Turecku) a některá menší aktiva Endesy ve Španělsku. Výsledná cena nakonec dosáhla
11,8 mld. EUR.
131
Enel kromě podílu ve „zbytku“ Endesy vlastní zejména Slovenské elektrárně, tři rumunské distributory
elektřiny a ruskou společnost OGK-5. Navíc Enel majetkově vstoupil do výstavby jaderné elektrárny Flamaville
III ve Francii – bude mít podíl 12,5% (jedná se technologii EPR a předpokládá se velikost 1600 MW). Podle
dohody ratifikované na francouzsko-italském summitu 30. listopadu 2007 má Enel také opci na podíly
v budoucích elektrárnách EdF – ať už budou plynové nebo jaderné. Na oplatku EdF bude participovat na
některých projektech Enelu.
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Pokusy privatizovat začaly již účastí SD, A.S. v rámci velké privatizace132, kdy
polovina akcií byla nabídnuta investorům prostřednictvím druhé vlny kupónové privatizace.
V důsledku tohoto rozhodnutí byla velká část základního jmění (kapitálu) na tzv. free-floatu,
tedy na volném kapitálovém trhu. V letech 1995 až 1998 se s akciemi SD, a.s. poměrně živě
obchodovalo. To se změnilo v roce 1998, kdy většinu free-floatu nakoupila ve dvou tranších
společnost ČEZ (v únoru 1998 27,7 % a pak v prosinci zbývající část do velikosti podílu
36,18 %). První popsanou transakcí prakticky končí likvidita akcií SD, a.s. na kapitálovém
trhu. ČEZ postupně nákupem akcií od drobných akcionářů zvyšoval svůj podíl až na 37,31
%133.
Pokusy o plnou privatizaci SD, a.s. začaly v první polovině roku 2002, kdy tehdejší
ministr průmyslu a obchodu nabídl k odprodeji SD, a.s. tehdejšímu managementu za doslova
„pakatel“ (zhruba 1,5 mld. Kč). V roce 2003 byla tehdejší vládou vyhlášena podezřelá, zhusta
kritizovaná a nakonec zrušená soutěž, kdy se o SD, a.s. ucházely tři zájemci – finanční
skupiny Appian, JaT a Penta (každý skrze separátní entitu, jejíž rolí bylo býti SPV pro
privatizaci – tyto SPVs zde pro jednoduchost vynecháváme). V průběhu této velmi
nestandardní soutěže postupně rostly nabídky uchazečů z hodnot kolem 4,8 mld. CZK za
vládní podíl až na 7,5 mld. CZK v lednu 2004.
Po této soutěži udělila česká vláda 13. 7. 2005 svým usnesením č. 887 společnosti
ČEZu exkluzivitu k jednání o prodeji státního podílu v SD, a.s. a to na tři měsíce v rámci
přímého prodeje mimo veřejné výběrové řízení. ČEZ této doby využil a 29. 8. 2005 podal
nabídku na nákup SD, a.s. ve výši 9,046 mld. Kč (9,068 mld. Kč včetně souvisejících
nákladů). Vláda dne 29. září 2005 svým usnesením č. 1259 o privatizaci majetkové účasti
státu v SD, a.s. o prodeji rozhodla a ČEZ tak navýšil svůj podíl na 93,10 %. Transakce byla
ukončena převodem akcií 20. 10. 2005. ÚOHS pak převzetí SD, a.s. ze strany ČEZ promptně
schválil134.

132

Severočeské doly a.s. vznikly dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou
stáních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina.
133
Poslední transakcí tohoto druhu byl nákup akcií v červnu 2005 od obce Březno.
134
Není zcela bez zajímavosti, že jako předseda ÚOHS působil v té době krátce Martin Pecina, který celý prodej
podílu FNM v SD, A.S. společnosti ČEZ ještě jako náměstek ministra průmyslu a obchodu připravil.
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Ve stejné době, kdy vláda exkluzivně jednala s ČEZ, nabídla finanční skupina Penta
vládě za podíl v držení FNM cca 11 mld. CZK, což by odpovídalo cca 2170 CZK/akcii.
V následující tabulce jsou jednotlivé kupní a nabízené ceny za akcie SD, a.s. sumarizovány.
Všechny údaje v Kč
Cena transakce FNM – ČEZ („privatizace“ SD, a.s.) –
22. 08. 2005
Cena pro vytěsnění nabídnutá ČEZem – 10. 02. 2006
Cena pro vytěsnění v posudku PwC – 10. 02. 2006
Průměrná cena akcií na BCPP rok 2005
Druhá (neformální) nabídka finanční skupiny Penta

Cena v CZK na akcii
1785,5
1789,2
1787,4
2196,3
Cca 2170,-

Již na první pohled je nápadná shoda výsledků prvních tří ocenění v seznamu.
Vysvětlení je prosté, dvě z těchto ocenění prováděla společnost PwC a další byla stanovena ze
strany ČEZ podle prvního z těchto posudků a privatizační ceny. Z mnoha (i právních důvodů)
se cena pro potřeby vytěsnění nemohla odchylovat od ceny realizované v „privatizačním“
rozhodnutí české vlády ze dne 29. 9. 2005. Blízkost výsledků různých posudků je s ohledem
na variabilitu ekonomických zájmů a možností odhadovat hospodářské výsledky do
budoucna, spíše podezřelá, než zvyšující důvěru k těmto posudkům a transakcím.
Stejně tak je vidět ze srovnání dat jednotlivých rozhodnutí vlády, že cena akcií na
BCPP reagovala velmi přesně na tato rozhodnutí a byla jimi determinována. Příkladem je
třeba předložení nabídky ČEZ v rámci exkluzivity pro jednání, která mu byla českou vládou
udělena. Nabídka byla předložena 29. 8. 2005 a vláda tuto nabídku přijala 29. 9. 2005.
Prakticky vzápětí se tržní cena propadla téměř k hodnotě ocenění, které bylo použito
k převedení akcií mezi FNM a ČEZ. Vše je názorně vidět na grafu.
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Nezměnění predikcí mezi „prvním posudkem PwC“ (posudek pro prodej podílu FNM
v SD, A.S. společnosti ČEZ) a „druhým posudkem PwC“ (posudek použitý pro provedení
vytěsnění minoritních akcionářů) je velice sporné. Zejména s ohledem na fakt, že mezi
obdobími relevantními pro jednotlivá ocenění – tedy mezi prvním a druhým pololetím roku
2005 došlo k podstatné změně ve vnímání vývoje cen v následujících pěti letech, jak lze
dokumentovat na následujících grafech.
Grafy zobrazují vývoj dvou produktů obchodovaných na Lipské energetické burze
EEX - baseloadu (CAL) a Peaku. Vždy se jedná o celoroční dodávku a jedná se o představu
obchodníků o ceně elektřiny pro následujících pět let od roku, ve kterém byl obchod
dojednán.
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Graf: Vývoj CALn+1 až n+5 od 1. ledna 2005 do 10. února 2006
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Graf: Vývoj ročních futures pro Peak n+1 až n+5 od 1. ledna 2005 do 10.
února 2006
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Jestliže tedy znalecký ústav PwC vypracoval k 22. 8. 2005 znalecký posudek
ohodnocující společnost SD, A.S. na hodnotu odpovídající 1785,5 CZK na akcii, pak v té
době byla představa obchodníků o cenách elektřiny zhruba o 15 EUR/MWh nižší, než v době
relevantní pro zpracování druhého posudku ke dni 10. 02. 2006.
Jde zejména o to, že dlouhodobá smlouva mezi SD, A.S. a ČEZ stanoví vzorec
navýšení cen uhlí v případě nedohody na ceně s tím, že tato cena je svázána s vývojem cen
silové elektřiny na trhu.
Znalecký posudek PwC předpokládal mezi lety 2005 až 2010 růst cen uhlí pro ČEZ
z úrovně 25 Kč/GJ na hodnotu 27,9 Kč/GJ. Tento růst se jeví jako velmi konzervativní
s velmi podstatným důsledkem pro předpokládanou ziskovost společnosti. Podstatnější růst
cen byl předpokládán mezi lety 2010 až 2020 (růst z 27,9 Kč/GJ na 36 Kč/GJ) s tím, že
cenový růst se poté zvolní.
Další skutečností je, že přes veškerou elaborovanost a vnitřní konzistenci finančního
modelu ve znaleckém posudku PwC činí míra návratnosti z investic (ROIC) po celou dobu
existence SD, A.S. od roku 2006 do roku 2062 v průměru 7,32 %.
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Vše je vidět na následujícím grafu, který srovnává RIOC v jednotlivých letech a
příslušné WACC v jednotlivých letech.
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Jinými slovy – podle finančního modelu společnost SD, a.s. není schopna
prováděnými investicemi vytvořit ani tolik zdrojů, aby pokryla WACC – tedy hodnotu
minimálně požadovanou pro prosté přežití firmy v dlouhém období. V případě, že by nebyly
pokryty ani WACC, pak nemá smysl danou investici provádět, neboť alternativní užití
kapitálu by bylo z hlediska investora výhodnější.
Jedním z důsledků všech provedených úvah a logiky modelu je i průběh FCFF, který
je ukázán na následujícím grafu. Je vidět, že v dobách, které nejsilněji ovlivňují hodnotu
celkové hodnoty je FCFF nulový nebo záporný.
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Souběh dlouhodobě nedostatečné výnosnosti, vysoké míry investic a nízké míry růstu
cen prodávané komodity je z modelového hlediska neudržitelný. Pokud bychom modelově
upravili predikce ekonomického vývoje SD, a.s. tak, aby odpovídali ekonomické logice, tj.
aby výnosnost prováděných investic ROIC odpovídala dlouhodobé hodnotě WACC135, byla
by hodnota společnosti zcela jiná. Upravený hospodářský vývoj podniku je zobrazen na
následujících grafech.
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135

Hodnota RIOC pro jeden rok nedává ekonomický smysl, neboť hodnota ROIC je pro jeden rok
manipulovatelná. Ovšem v intervali cca 45 let manipulovatelná jako celek není.
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Graf: Vývoj upraveného HV po zdanění
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Náklady vlastního kapitálu jsou pak založeny na požadovaných výnosech běžných pro
Českou republiku a pro společnosti typu SD, a.s. Hodnoty jsou diskontovány k 17. 06. 2006 a
je provedena diskontaci peněžních toků na střed roku. Tento faktor je nezbytný, protože
účetní výkazy vznikají k určitému okamžiku v čase. V případě SD, a.s. je to vždy konec roku.
Peněžní toky jsou ale generovány v průběhu celého roku. Ocenění je ale možno provést
kdykoliv během roku, jako v našem případě k 17. červnu 2006. Faktor úpravy hodnoty na
střed roku následně předpokládá, že v rámci objektivního vyjádření hodnoty musí být peněžní
toky zpětně diskontovány k polovině roku.
Tabulka: Shrnutí výsledků ocenění dle DCF – odhad hodnoty společnosti ke dni
17. 06. 2006

Současná hodnota CF pro roky 2006 až 2052
Peněžní prostředky
Tržní hodnota dluhu
Hodnota vlastního kapitálu
Hodnota přiměřeného protiplnění na jednu akcii

Současná hodnota k 17. 06. 2008 (mil.
Kč)
12543
6864
204
19611
2159,65 Kč/akcii

Výsledkem je fakt, že oproti hodnotě, kterou zaplatil ČEZ, a.s. byla skutečná
minimální hodnota SD, a.s. vyšší o 375 CZK/akcii vyšší. Jednalo se tedy o veřejnpu podporu
ve výši cca 20 % hodnoty společnostoi SD, a.s.
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PŘÍLOHA

3

–

DOPAD

BARIÉR

VSTUPU

NA

LIKVIDITU
S ohledem na výše popsané bariéry vstupu na velkoobchodní trh jednotlivých zemí je
zajímavé se podívat na dopad různých bariér vstupu na jednotlivé trhy s ohledem na jejich
likviditu. Ke srovnání použijeme dvě obdobně velké oblasti – spojený trh Německa a
Rakouska, jehož velikost je cca 580 TWh/rok. Obchodované množství pro výpočet činí 14
TWh. K zobchodování tohoto množství je nutné vynaložit 0,- EUR na ročních poplatcích a
polatcích za scheduling. Velikost společného trhu Německa a Rakouska je srovnatelná se
sumou trhů v zemích CEE a SEE (cca 470 TWh).
Ovšem v oblasti CEE a SEE (tedy země: ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Albánie,
Řecko a Bulharsko) je pro zobchodování stejného množství elektřiny ve výši 14 TWh (1 TWh
pro každou zemi) nutné vynaložit za rok na poplatcích za licence a schduling 380 tisíc EUR
plus náklady na reporting, právní, daňové a účetní služby.
Jednoduše je tak patrné, na kterém trhu budou existovat nižší marže a tím i nižší ceny
za jinak stejných podmínek i za plně konkurenčního trhu.
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PŘÍLOHA 4 – OBSLUHA HROMADNÝCH ZÁKAZNÍKŮ
Pokud bychom se podívali na vývoj nákladů vstupu na maloobchodní trh / retail, tj.
v ČR na trh dodávek zákazníků typu C a D, pak lze sestavit následující tabulku velikosti
investičních nákladů v závislosti na množství obsluhovaných zákazníků (sumy jsou tis. Kč).
100000
Počet zákazníků
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Ke každé variantě je nutné přičíst ještě náklady na vypracování a řízení celého
projektu cca ve výši 10 mil. Kč.
Je samozřejmě možné používat i systémy složitější pro menší počet zákazníků – tj.
např. systém pro obsluhu 1 miliónu zákazníků pro obsluhu 100 tisíc zákazníků, nicméně
jednalo by se o zbytečně drahý luxus. Jednotlivé varianty vyplývající z tabulky (tedy
množství obsluhovaných zákazníků a náklady řešení) byly vytvořeny autorem tohoto textu
jako možná a typická (nikoliv však jediná možná) řešení pro obsluhu zmíněného počtu
zákazníků. Lze z nich tedy alespoň informativně vygenerovat určitou závislost velikosti
investičních nákladů na počtu obsluhovaných klientů, což je zobrazeno na následujícím grafu,
který je v podstatě obálkou efektivních řešení pro různá množství zákazníků. Je nutné
zdůraznit, že v celkových nákladech jsou zachyceny pouze náklady investiční a nikoliv
náklady provozní. Důvodem je to, že se musí jednat o porovnatelná čísla, které musí mít
jasnou ekonomickou interpretaci.
Jedna z možných interpretací grafu je následující: při znalosti dosahovaných marží u
jednotlivých zákazníků či jejich skupin, znalosti počtu těchto zákazníků a znalosti provozních
nákladů – tj. nákladů, které musí být vynaloženy, aby systém mohl fungovat (elektřina, mzdy,
platy a související služby, náklady na poštovné, tisk faktur, připojení k internetu a náklady na
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další nutné služby) je možné vypočítat odhadnout návratnost provedených investic právě
pomocí tohoto grafu a to podle následujícího postupu:
a) Nejdříve odhadneme provozní cash flow
Marže x počty zákazníků – variabilní provozní náklady – fixní provozní náklady
b) Odhadnutý provozní cash flow podle metody DCF srovnáme s příslušnými
investičními náklady na daný počet zákazníků.
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Náklady - dolní mez

Náklady - horní mez

Abychom však získali reálný pohled na věc, je nutné také zohlednit postupnost nárůstu
počtu zákazníků a fázování či postupnost provádění investic, což ale jde zcela nad rámec
tohoto textu.
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PŘÍLOHA 5 – NÁKLADY PODPORY OZE
Díky „solárnímu boomu“ roku 2010 se ČR stala třetím největším trhem se solárními
panely v Evropě – po Německu a Itálii – a tržní podíl Česka přesáhl 10 %. A navíc se ČR
stala zemí s čtvrtým největším instalovaným výkonem v Evropě – po Německu, Itálii a
Španělsku. Vše ukazují následující grafy.
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A jen pro zajímavost – velikost instalovaného výkonu v ČR v roce 2010 byla větší než
v USA a Číně dohromady. A nejde jenom o množství instalovaného výkonu. Velikost
podpory OZE v ČR je astronomická. Jako ilustraci je možné uvést několik dat, týkajících se
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největší části nákladů, které podpora FVE vyvolává – a tou jsou přímé náklady výkupu
elektřiny z FVE – u tří zemí – Španělska, Německa a ČR. Španělska proto, že se jedná o první
zemi, která v Evropě pocítila „solární krizi“ v roce 2008, Německa proto, že se jedná zemi se
zdaleka nejdelším, největším a nejsystematičtějším systémem podpory OZE a ČR proto, že se
jedná o zemi s nejbláznivějšími výsledky této podpory.
Pokud bychom se podívali na celkovou velikost současné hodnoty budoucích závazků
vyplývajících ze slíbených podpor ve formě přímých výkupů elektřiny vyprodukované z FVE
pro léta 2011 až 2030 (diskontováno je to náklady na krytí státního dluhu pro jednotlivé
země), pak získáme následující porovnání. Zemí se zdaleka největšími budoucími náklady je
Německo. Česko je v těsném závěsu za Španělskem.

DCF přímých závazků z podpory FVE v letech 2011 až 2030
(mil. EUR)
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Ovšem, to je pouze část příběhu. Jednotlivé země jsou na tom zcela jinak z hlediska
poštu obyvatel. Pokud bychom tyto náklady porovnali podle toho, jak jsou veliké z hlediska
jednoho obyvatele, pak se situace začíná z perspektivy ČR rychle měnit k horšímu.
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Velikost závazků z podpory FVE v letech 2011 až 2030 na
obyvatele (EUR/obyv.)
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Vidíme, že současná hodnota budoucích závazků připadající na jednoho obyvatele je
v ČR a Německu srovnatelná. Nicméně stejný náklad pro průměrného Čecha a Němce není
opět to samé, neboť ekonomická síla každé země se podstatně liší. Pokud bychom tedy
porovnali současnou hodnotu budoucích nákladů vzhledem k velikosti HDP, pak se absurdita
a nesmyslnost výše podpory FVE odhalí v plné nahotě.

Velikost závazků z podpory FVE v letech 2011 až 2030 jako
podíl na HDP (%)
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Současná hodnota budoucích přímých nákladů (tj. již slíbených budoucích výdajů
diskontovaných k současnosti) na podporu výkupu elektřiny z FVE činí v reálném vyjádření –
tedy z hlediska podílu na HDP – srovnatelnou částku jako očištění bankovního sektoru
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koncem 90. let. Podpora FVE tak řádově odpovídá nákladům transformaci ekonomiky. Anebo
ještě jiné srovnání – velikost nákladů odpovídá výši investičních nákladů na výstavbu nové
jaderné elektrárny – s to i při známé tendenci nákladů výstavby jaderných elektráren neustále
eskalovat – a to s velkou rezervou. Z hlediska ČR by tedy bylo levnější postavit novou
jadernou elektrárnu o velikosti dvou bloků Temelína – a to celou ze státních prostředků – než
podporovat výkup elektřiny z fotovoltaických zdrojů.
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PŘÍLOHA

6

–

UNBUNDLING

ENERGETICKÝCH

SPOLEČNOSTÍ
V červnu 2003 byla schválena Směrnici 2003/54/EC a nahradila původní směrnici o
elektroenergetickém trhu 96/92/EEC. Jednou z nejvýznamnějších změn, které přinesla, byl
požadavek na unbundling elektroenergetických společností. Unbundling lze zjednodušeně ale
dostatečně přesně charakterizovat jako rozdělení původně jedné služby (obecně ale i zboží) na
její jednotlivé součásti. Typicky se provádí v odvětvích, které fungují v duálním režimu –
tedy částečně regulovaném a částečně volnotržním a to v případě, že některé subjekty se
pohybují jak na regulovaných tak i na neregulovaných trzích. Základní myšlenkou, která stojí
za unbundlingem, je snaha zabránit přelévání nákladů mezi regulovanými a neregulovanými
činnostmi a to oddělením jednotlivých činností.
Typickými

odvětvími,

kde

se

unbundling

využívá,

jsou:

telekomunikace,

elektroenergetika, plynárenství. V případě telekomunikací vyplývají z unbundlingu velké
problémy a to ze samotné podstaty poskytovaných služeb, ale v případě elektroenergetiky a
plynárenství se zkušenosti ukazují jako mnohem povzbudivější, byť základní podstata
problémů spojených s unbundlingem a nuceným přístupem do sítí jiných vlastníků zůstává
stejná. Tyto úvahy však překračují rámec této práce. Unbundling se neprovádí v těch
odvětvích, která jsou velmi podobná energetických síťovým odvětvím, ale fungují plně
v homogenním režimu – tj. žádná jejich část se nenachází ve výrazně jiném regulačním
režimu (jako třeba teplárenství či vodárenství), neboť tam není důvod cokoliv rozdělovat.
Pokud se podíváme na konstrukci celé směrnice a také na úvodní proklamace, které
jsou de facto právním zdůvodněním, proč Směrnice vznikla, pak je zjevné, že hlavní důvodem
vzniku Směrnice (viz Preambule bod 2) je snaha Komise a Rady
•

zajistit rovný přístup v oblasti výroby a dodávky elektřiny,

•

nediskriminační stanovování tarifů za přenos a distribuci, jejichž velikost je
dopředu veřejně známá,

•

a to vše prostřednictvím přístupu třetích stran do přenosových a distribučních
sítí.

•

Vedle těchto základních cílů jsou zmíněny i další jako je
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•

ochrana drobných a zranitelných zákazníků a

•

zveřejňování informací o zdrojích výroby elektřiny a jejich dopadu na životní
prostředí.

Podle stanoviska Komise jsou hlavní překážkou k vytvoření plně funkčního
konkurenčního trhu s elektřinou, jak vyplývá již ze zdůvodnění vzniku, současné problémy
s přístupem do sítí, jejich tarifikací a různý stupeň otevření trhu v různých zemích EU (viz
Preambule bod 5). Hlavním prostředkem zajištění efektivní konkurence pak je přístup do sítí,
za jejichž použití musí být stanovovány nediskriminační, transparentní a férové ceny (viz
Preambule bod 6), přičemž toto se týká nejenom přenosu, ale i distribuce (viz Preambule bod
7). Již v Preambuli je naznačeno, že prostředkem k zajištění proklamovaného přístupu do sítě
a nediskriminačního stanovování cen za její použití je v případě existence vertikálně
integrovaných společností právní a manažerský unbundling a to především vůči těm částem
vertikálně integrovaného seskupení zabývající se výrobou a dodávkou elektřiny (viz
Preambule bod 8). V bodu 8 je výslovně zdůrazněno, že unbundling je nutné pojímat nejenom
formálně – tj. vytvoření samostatné právnické osoby, ale i fakticky, tedy zajištění
samostatného rozhodování jednotlivých manažerských struktur řídících distribuci (resp.
přenos) vůči strukturám jiným, zejména pak těm, které řídí výrobu a dodávku elektřiny.
V následujícím bodu 9 Preambule se pak výslovně stanoví, že existuje rozdíl mezi
právním a vlastnickým unbundlingem. Tedy, že požadovaný unbundling podle bodu 8
neznamená majetkové rozdělení vertikálně integrovaných společností. Opět je ale zdůrazněno,
že majetkově propojená skupina musí vytvořit takové organizační členění, které zajistí
skutečnou nezávislost rozhodování týkající ho se distribuce (přenosu).
Body 8 a 9 Preambule tak zavádějí tři různé pohledy na unbundling:
•

Právní

•

Manažerský

•

Organizační

•

Nezavádí však nutnost majetkového oddělení.
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Splnění těchto požadavků je pro současné vertikálně integrované distributory poměrně
náročné, a proto Komise a Rada proklamuje, že členské státy mohou vyjmout z povinnosti
právního unbundlingu vyjmout malé distribuční společnosti (viz Preambule bod 11).
Pokud jde o stanovování tarifů za používání distribučních/přenosových sítí, pak
Preambule Směrnice proklamuje, že mohou být stanoveny národními regulačními úřady na
základě

návrhů

distribučních/přenosových

společností,

nebo

podle

dohody

mezi

distribučními/přenosovými společnostmi na jedné straně a uživateli sítí na straně druhé (viz
Preambule bod 18).
Tyto body Preambule nemají právní závaznost – tj. neobsahují právní normy, nicméně
slouží jako podpůrný pramen při interpretaci jednotlivých ustanovení směrnice vysvětlující,
co měl zákonodárce (v tomto případě tedy Komise, Rada a Evropský Parlament) na mysli a
jaký byl účel vytvoření právních norem obsažených ve Směrnici.
V článku 2 Směrnice jsou obsaženy definice jednotlivých pojmů. Za distribuci se
považuje transport elektřiny po sítích vysokého, středního a nízkého napětí až ke koncovým
zákazníků, avšak mimo dodávku elektřiny. Toto vymezení distribuce je velmi důležité pro
unbundling, neboť vymezuje, jakou technické infrastrukturu oblast distribuce z hlediska
Směrnice zahrnuje, byť nikoliv důsledně a vyčerpávajícím způsobem. Některé sporné oblasti
(jako např. systémy HDO) jsou tak ponechány na národních úpravách a pokud taková úprava
nebude existovat, pak je třeba problém vyřešit rozšiřujícím výkladem právních norem.
Takový výklad se pak nutně v jednotlivých členských zemích bude i podstatně lišit.
Vedle definice distribuce obsahuje článek 2 Směrnice také definici „Operátora
distribuční soustavy“. Operátor distribuční soustavy je fyzická nebo právnická osoba
odpovědná za provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy, popř. za propojení distribuční
soustavy s jinými soustavami, s cílem zajistit dlouhodobě pokrytí poptávky po distribuci
elektřiny.
Hlavní ustanovení týkající se unbundlingu v oblasti distribuce jsou obsaženy v Hlavě
V., články 13 až 17 a Hlavě VI., články 18 a 19.
Podle článku 13 jednotlivé státy ve svých právních předpisech určí, které subjekty
budou plnit úlohu „Operátora distribuční soustavy“, jehož úkoly jsou shrnuty v článku 14.
Bohužel dikce ustanovení článku 14 je poměrně vágní a precizace úkolů vyplývající
z ustanovení článku 14 je tak ve značné míře ponechána na rozhodnutí národních orgánů.
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Jednotlivé úkoly operátora distribuční soustavy jsou zejména:
•

Udržovat bezpečný, spolehlivý a efektivní distribuční systém;

•

Nediskriminovat mezi jednotlivými uživateli distribučního systému (především
ve prospěch propojených společností);

•

Poskytovat uživatelům distribuční sítě dostatečné informace pro efektivní
přístup do systému;

•

Zabezpečovat zdroje na pokrytí ztrát a pro zajištění rezervní kapacity
prostřednictvím transparentních, nediskriminačních a tržně orientovaných
procedur;

•

Členské státy mohou požadovat, aby při využívání zdrojů elektřiny byly
zvýhodňovány

obnovitelné

zdroje

energie,

či

zdroje

z odpadového

hospodářství, či kogenerační zdroje.
Článek 15 specifikuje povinnosti „Operátorů distribučních soustav“ v případě, že jsou
součástí integrovaných společností. Pokud jde o termín integrovaná společnost, pak podle
článku 2 se za integrovanou společnost považuje taková, u níž lze nalézt definiční znaky
vertikálně integrované společnosti nebo horizontálně integrované společnosti. Vertikálně
integrovaná společnost je taková společnost, která zajišťuje distribuci nebo přenos elektřiny
na jedné straně zároveň s výrobou nebo dodávkou na straně druhé. Přičemž se nemusí jednat
o stejné společnosti, ale též o skupiny navzájem provázaných společností. Horizontálně
integrovaná

společnost

je

taková,

která

zajišťuje

alespoň

jednu

z činností

na

elektroenergetickém trhu (tedy výrobu, přenos, distribuci a dodávku) a zároveň s tím další
činnost nesouvisející s elektroenergetickým trhem.
V případě integrovaných subjektů pak tedy podle článku 15 odst. 1 platí, že „Operátor
distribučního systému“ musí být nezávislý z hlediska své právní formy, organizace a
rozhodování na jiných aktivitách, které nesouvisejí s distribucí. Přitom platí, že tyto
požadavky neznamenají vlastnické oddělení distribučních aktiv od integrované společnosti.
Ve Směrnici (včetně její Preambule) se doslova píše „o vertikálně integrované společnosti“.
Je otázkou, zda zákonodárce skutečně mínil zdůraznit, že v případě vertikálně integrovaných
společností opravdu musí dojít k právnímu, manažerskému a organizačnímu unbundlingu a
nikoliv k majetkovému rozdělení, avšak tyto povinnosti se nevztahují na horizontálně
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integrované společnosti, či zda se jedná pouze „o neobratné vyjádření“. Z dikce první věty
vyplývá, že oddělení má být provedeno ode všech jiných aktivit, ale u vertikálně integrované
společnosti. Z právně pozitivistického hlediska se pak článek 15 nevztahuje na horizontálně
integrované společnosti. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu celkový záměr Směrnice a
bylo by možné rozšiřujícím výkladem dojít k tomu, že unbundling se týká jak vertikálně tak i
horizontálně integrovaných společností.
Obdobně nešťastně je koncipován i č. 15 odst. 2, který konkretizuje, jaká kritéria mají
být splněna, aby „Operátor distribučního systému“ byl skutečně z hlediska organizačního a
z hlediska rozhodování oddělen od ostatních činností vertikálně integrovaného subjektu (opět
se zde neuvažuje horizontální integrace):
•

Osoby, které jsou odpovědné za řízení „Operátora distribučního systému“
nesmí být součástí struktur integrované společnosti odpovědných přímo nebo
nepřímo za provozování výroby, přenosu nebo dodávek elektřiny;

•

Musí být přijata taková opatření, která zajistí, aby osoby odpovědné za řízení
„Operátora distribučního systému“ jednaly nezávisle;

•

„Operátor

distribučního

systému“

musí

mít

dostatečné

pravomoci

k rozhodování nezávisle na integrované společnosti ohledně aktiv nutných
k provozování, údržbě a rozvoji sítě, což ale nesmí zabránit tomu, aby
existovaly vhodné mechanismy ekonomického a manažerského dohledu ze
strany mateřské společnosti týkající se především schvalování finančního lánu,
velikosti zadlužení atd.;
•

„Operátor distribučního systému“ také musí vytvořit kodex, ve kterém stanoví
opatření provedená a prováděná proto, aby nemohlo dojít k diskriminačnímu
jednání, a zajistí, aby dodržování těchto opatření bylo neustále monitorováno.
Zpráva o plnění těchto opatření musí být každoročně předkládána národnímu
regulačnímu úřadu.

Logickým důsledkem ustanovení je to, že právní a účetní unbundling je požadován
pouze po integrované osobě, v případě skupiny je už právní a účetní oddělení provedeno a
musí se provést oddělení manažerské a organizační.
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Terminologicky také můžeme provést odlišení mezi relativním a absolutním
oddělením. Relativní oddělení je oddělení právní, kdy koncový majitel zůstává stejný,
přičemž mohou existovat jeho různé formy. Absolutní oddělení je pak takové, kdy de facto
dojde k ukončení regulované činnosti a převod majetku a činnosti na nespřízněnou osobu,
tedy mimo skupinu a koncovým majitelem se stává jiná osoba.
Pokud si výše stanovená pravidla převedeme do srozumitelnější češtiny, pak lze
manažerské a organizační oddělení shrnout pod pojmem „funkční oddělení“. To znamená
realizaci takových organizačních opatření regulujících vzájemné vztahy mezi členy skupiny či
v rámci jedné společnosti, které by zamezily zásahům jiného člena skupiny do otázek
spojených s řízením provozu nebo údržby distribuční (ale i přenosové – pokud je to
relevantní) soustavy. V rámci skupiny lze vykonávat pouze hospodářský nebo manažerský
dozor a to tak, aby byla dosažena požadovaná návratnost aktiv – v praxi to znamená
ovlivňování velikosti vlastních zdrojů (zvýšení nebo nížení základního kapitálu, prodej
neupotřebitelného majetku) a cizích zdrojů (přijetí úvěru, vydání dluhopisů, předčasné
splacení dluhů atd.)
Druhým aspektem funkčního oddělení je ustanovení, že osoby odpovědné za řízení
činností provozovatele distribuční nebo přenosové soustavy nemohou působit ve strukturách
řídících běžnou činnost výrobce nebo obchodníka. A třetím aspektem je povinnost
vypracování zmíněného kodexu neboli v originále tzv. plánu souladnosti (compliance plan) –
tzn. vymezení práv přístupu zaměstnanců nebo orgánů k citlivým informacím, způsob
nakládání s těmito informacemi, pravidla chování vůči zákazníkům atd.
Členské státy mohou rozhodnout, že požadavky článku 15 nebudou aplikovat na
integrované společnosti obsluhující méně než 100 000 připojených zákazníků nebo ty, které
obsluhují malý izolovaný systém, který je definován v čl. 2 jako systém se spotřebou menší
než 500 GWh (v roce 1996) a které nemají propojení do jiných systémů. Hranice 100 000
zákazníků je stanovena jako maximální – v národních legislativách je možné ji snížit nikoliv
zvýšit.
Tato kritéria jsou stanovena jako minimální. Otázkou je zda se jedná o kritéria nutná
nebo i dostačující. Je možné si představit, že všechna kritéria by byla splněna, a přesto by
z jiného důvodu „Operátor distribučního systému“ nebyl nezávislý v rámci vertikálně
integrovaného subjektu, což by ale bylo v rozporu s čl. 15 odst. 1 Směrnice. Lze tedy z dikce
článku a záměru Směrnice dovodit, že se jedná o kritéria nutná, nikoliv však nutně dostačují.
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Článek 16 stanovuje povinnost pro „Operátora distribučního systému“ zachovávat
důvěrnost obchodně citlivých informací, které získá v průběhu své činnosti jako distributor a
které by mohly získat někomu výhodu v konkurenčním procesu, pokud by byly zveřejněny
diskriminačním způsobem. Článek 16 tak v podstatě stanovuje i dodatečnou čtvrtou
charakteristiku unbundlingu – informační.
Článek 17 se týká kombinovaného operátora – tj. subjektu, který vlastní jak
distribuční, tak i přenosové sítě, což není příliš s výjimkou ČEPS případ skupiny relevantní
pro ČR, proto se mu nebudeme podrobněji blíže věnovat.
Z hlediska účetního unbundlingu je klíčový čl. 19, odst. 3, který stanovuje, že
integrované subjekty musí ve vnitřním účetnictví vytvářet separátní účty pro všechny své
distribuční a přenosové aktivity zvlášť a to v rozsahu, jakém by tyto účty vytvářely
samostatné společnosti. Pro ostatní činnosti v oblasti elektroenergetiky je možné účetnictví
konsolidovat. Do 1. července 2007 bylo také nutné vést oddělené účty pro oblast chráněných
a oprávněných zákazníků – pokud samozřejmě takovéto skupiny zákazníků v dané zemi
existují. V účetnictví musí být označeny příjmy z vlastnictví distribučních a přenosových
aktiv. Pokud je to vhodné, pak je možné vést konsolidované účetnictví pro všechny aktivity
nesouvisející s elektroenergetikou. Důležité je pak to, které říká, vnitřní účty by měly
obsahovat rozvahu a výsledovku za každou činnost zvlášť. Tedy rozvaha a výsledovka musí
být k dispozici:
•

za oblast distribuce;

•

za oblast přenosu;

•

za oblast ostatních aktivit na elektroenergetickém trhu – mohou být
konsolidované;

•

za oblast ostatních aktivit – pokud je to vhodné a mohou být konsolidované.

Zpráva auditora musí obsahovat výrok, že pravidla nediskriminace a neexistence
křížových dotací byla dodržena.
Na první pohled se mohou zdát některá ustanovení účetního unbundlingu zbytečná –
neboť v případě oddělení distribučních aktiv do samostatné právnické osoby se povinnost vést
separátní účetnictví stává plně redundantní. Nicméně toto ustanovení souvisí s datem povinné
implementace této směrnice do vnitřních právních řádů jednotlivých členských států, která je
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specifikována v čl. 30. Povinnost implementovat opatření do vnitřního právního řádu
členských států byla stanovena obecně k 1. červenci 2004. Ovšem byla zde stanovena jedna
výjimka – ustanovení čl. 15 odst. 1, u něhož může být implementace odsunuta až k 1.
červenci 2007. Nebyla však jakkoliv odložena povinnost implementace článku 15 odst. 2. Což
znamená, že pokud některý členský stát využil odkladu v plné výši, pak v období mezi 1. 7.
2004 a 1. 7. 2007 měly mít elektroenergetické společnosti daného státu povinnost provést
vzhledem k distribuci a přenosu manažerský a organizační unbundling (spolu s unbundlingem
informačním) a také v souladu s článkem 19, odst. 3 unbundling účetní, nikoliv však
unbundling právní.
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