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Od 7 k 17 společnostem: Důsledek 
překotného legislativního vývoje v energetice 
za 10 let

2002
• Transgas

• Středočeská plynárenská

• Západočeská plynárenská

• Severočeská plynárenská

• Východočeská plynárenská

• Severomoravská plynárenská

• Jihomoravská plynárenská

2012
• RWE Transgas

– NET4GAS, RWE Gas Storage, RWE Key
Account

– RWE Distribuční služby, RWE Zákaznické 
služby,
RWE Interní služby

– RWE Plynoprojekt, KA Contracting

• RWE Energie
– RWE Gas Net

• Východočeská plynárenská
– VČP Net

• Severomoravská plynárenská
– SMP Net

• Jihomoravská plynárenská
– JMP Net
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Za posledních deset let jsme museli reagovat 
na 85 legislativních změn v oblasti energetiky

EU……………28 změn
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne
26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se
zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES # Směrnice Rady
2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu # Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o
podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám #
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5.
dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o
energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EH #
Rozhodnutí Komise (2007/394/ES) ze dne 7. června 2007,
kterým se mění směrnice Rady 90/377/EHS s ohledem na
metodu, která se použije pro zjišťování cen plynu a elektřiny
účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům #
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22.
října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení
transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným
průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) #
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13.
července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES # Nařízení Rady (EU,
Euratom) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti
informovat Komisi o investičních projektech do energetické
infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES)
č. 736/96

ČR……………..57 změn
Zákon č. 262/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) # Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
(Část třetí – změna energetického zákona) # Vyhláška č.
542/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou
se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem # Vyhláška
(ERÚ) č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s
plynem # Vyhláška (ERÚ) č. 280/2007 Sb., o provedení
ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním
fondu a povinnosti nad rámec licence # Vyhláška (ERÚ) č.
408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů
včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních
výkazů # Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a
rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu #
Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony # Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách
připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se
stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních
soustav v plynárenství
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Např. energetický zákon byl od roku 2001, 
kdy vstoupil v platnost, novelizován už 12 krát!



Implementace evropské energetické 
legislativy probíhá v různých zemích různou 
rychlostí, navíc míří často různým směrem
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Šance na jednotný rozvoj skupiny RWE
v Evropě jsou momentálně nízké – příležitosti 
jsou na CEE trzích a v Turecku
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Dodatečné trhy sledované zejména 
s ohledem na možnost podnikání 
v oblasti obnovitelných zdrojů

Klíčové trhy RWE 

Rostoucí trhy sledované RWE

Trhy RWE East



Jednotný evropský energetický trh může 
fungovat pouze tehdy, budou-li důsledně 
sjednocena pravidla ve všech zemích na 
stejnou úroveň
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