
Jarní seminář právníků energetických společností 
 

Ve dnech 27.- 28. dubna 2010 se v hotelu Onyx v Lednici uskutečnilo další jarní setkání 
energetické sekce Unie podnikových právníků ČR (dále jen „UPP“) .  

Organizačně vše zajistila UPP ve spolupráci se společností ČEPS, a.s. (dále též 
„ČEPS“), která se souhlasem UPP současně převzala programovou záštitu nad celou akcí.  

Po úvodním slovu paní prezidentky UPP JUDr. Marie Brejchové převzal slovo vedoucí 
odboru Právní služby ČEPS JUDr. Mgr. Vratislav Košťál, který představil právní odbor a jeho 
zařazení a fungování a nastínil program setkání. Ten byl zaměřen na problémy aktuálně řešené 
v ČEPS, které se ovšem svým rozsahem dotýkají i dalších členů UPP.   

Jako první vystoupil se svou prezentací ředitel sekce Strategie ČEPS, a.s., Ing. Marián 
Belyuš a představil účastníkům společnost ČEPS, její priority – např. ty v oblasti rozvoje, 
bezpečnosti a liberalizace, její roli na mezinárodním poli, trendy EU v oblasti elektroenergetiky 
ad.  Druhá část jeho prezentace byla zaměřena na aktuální situaci v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie (“OZE“) v České republice, se zohledněním dopadů masivního nárůstu výstavby 
fotovoltaických a větrných elektráren na přenosovou, potažmo celou elektrizační soustavu ČR.  

Jako další vystoupil JUDr. Mgr. Vratislav Košťál a retrospektivně představil vývoj 
pravomocí a působnosti Energetického regulačního úřadu v českém právním řádu. 

JUDr. Imrich Kliment seznámil účastníky s projektem, jehož snahou je docílit budoucího 
zrychlení nyní tolik problematického procesu územního plánování, povolování a realizace 
rozvodných sítí o napětí 110 kV a výše, a to zejména prostřednictvím příslušných legislativních 
změn (např. stavebního zákona, lesního zákona, zákona o vyvlastnění). V této souvislosti byli 
členové UPP (zejména zástupci provozovatelů distribučních soustav a výrobců) vyzváni, aby 
myšlenku představovaných legislativních změn podpořili – jinak Česká republika nebude s to 
dostát svým evropským závazkům, vyplývajícím z příslušných směrnic a nařízení.   

Mgr. Lenka Rezková zakončila program prvního dne prezentací o přetrvávajícím 
problému souběhu funkce člena statutárního orgánu a funkce generálního či výkonného ředitele 
z pohledu starší i nové judikatury.  

Program jarního setkání pokračoval středeční prezentací Mgr. Dany Smrčkové, která 
nastínila problematiku zadávání veřejných zakázek s ohledem na rozdíly jejich zadávání 
veřejným a sektorovým zadavatelem, resp. zadavatelem smíšené povahy.  

Mgr. Petr Flášar prezentoval aktuální vývoj problematiky poskytování informací ve světle 
zákona o svobodném přístupu k informacím a nové judikatury, jeho dopad na ČEPS a seznámil 
účastníky s právním názorem, který zastává ČEPS.    

Jako poslední z ČEPS vystoupil Mgr. Vlastimil Diviš, který představil koncepci 
evropských síťových kodexů, jejich právní formu a závaznost, popsal jejich přijímací a změnový 
proces a proces kontroly jejich dodržování a ukládání případných sankcí.   

Před ukončením jarního setkání byla po úvodním slovu ředitele právního útvaru ČEZ, 
a.s., JUDr. Juraje Szabóa, diskutována problematika neoprávněných odběrů.  
 

Jarní seminář byl účastníky zhodnocen jako velice přínosný. Během prezentací, po jejich 
ukončení i v rámci neformálního večera probíhala živá diskuse nad všemi tématy, jichž se 
prezentace dotkly. Účastníci se shodli na mnohých postupech, zejména v oblasti výstavby 
liniových staveb, řešení souběhu funkcí a poskytování informací.  
 

Členové UPP se již teď mohou těšit na setkání podzimní, které bude spolupořádáno 
společností E.ON Česká republika, s.r.o.  
 


