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Rada ERÚ 

Od 1. srpna 2017 do čela Energetického regulačního úřadu nastoupila pětičlenná Rada ERÚ 

– kolektivní orgán. 

Rozdělení kompetencí, rezortní působnost členů Rady: 
 

 Ing. Vladimír Outrata 

 předseda rady, radní rezortu plynárenství, 
 

 JUDr. PhDr. Vratislav Košťál 

radní rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu, 
 

 Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. 

 radní rezortu podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu, 
 

 Ing. Jan Pokorný 

 radní rezortu teplárenství, licencí a REMIT, 
 

 Ing. Vladimír Vlk 

 radní rezortu elektroenergetiky a kontroly. 
 

Rezortní radní referuje činnost a kroky svého rezortu Radě. 

 



Rada ERÚ 

 Mandát současných radních je na 1 až 5 let, nově volení radní budou mít 

mandát 5letý. Do budoucna se bude měnit vždy jeden člen Rady ročně. 

 

 Každý z radních má svůj rezort, o kterém referuje v Radě a v rámci rezortní 

působnosti zastupuje ERÚ také navenek. 

 

 Priority Rady: 

 

 Rada ERÚ je kolektivní orgán, 

 úřad koná jako klidná síla, 

 využití odbornosti radních, profesionalizace, 

 stanovení priorit a strategie: trh, regulace, ochrana spotřebitele, 

 prosazování národních specifik ČR. 

 



Rezort plynárenství 

Priority: 

 

 finanční stabilita regulovaných subjektů, redukce zadlužování, nevyvádění 

investic, 
 

 podpora vysokého využití existující infrastruktury, 
 

 posuzování smysluplnosti a efektivity investic, 
 

 posouzení nových projektů z hlediska dopadů do cen pro spotřebitele, 
 

 profit sharing zákazníků a regulovaných subjektů u nákladů, 
 

 implementace legislativy, 
 

 metodika regulace a stabilita cen. 

 



Infrastrukturní projekty 
 

 

 Capacity4Gas 

 Po úspěšné aukci kapacit zvyšující využití existující infrastruktury přepravou 

plynu 

z Nord Stream 2 a EUGAL. 

 Ze strany ERÚ podpora v otázce implementace a zasazení do regulace. 

 
 

 Stork II – propojení CZ-PL v oblasti severní Moravy 

 Posunutí uvedení do provozu na konec roku 2022 na základě MOU mezi 

předsedy vlád ČR a PL, bez Baltic Pipeline neslouží k diverzifikaci. 

 Otázka utilizace = oproti PL-SK předpoklad uvedení až jako druhého v 

pořadí. 
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Infrastrukturní projekty 

 

Moravia 

 S ohledem na aktuální status Stork II, hledání možných alternativ oproti 

realizaci projektu i v rámci jeho vlastní realizace. 

 Kladen důraz na minimalizaci dopadů  na konečné spotřebitele za 

současného řešení otázky kapacitních limitů z pohledu SSO. 

 

 

BACI – propoj CZ-AT 
 

 Dosavadní průzkumy neprokázaly zájem trhu = vysoce pravděpodobná 

nucená socializace nákladů → to ERÚ dlouhodobě odmítá. 

 Negativní externalita ve formě nižšího využití stávající infrastruktury. 
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Rezort teplárenství 

Zimní balíček 
 

Ing. Jan Pokorný 
člen Rady ERÚ 
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Rezort teplárenství 

 

 Priority: 
 

 CZT – je potřeba vnímat historický odkaz, specifika ČR v dodávkách tepla: 
 

 velikost, resp. podíl CZT, 

 palivovou strukturu. 

 

 Potřeba implementovat moderní prvky do CZT,  zabývat se novými službami, 

např. dodávkami chladu aj. 

 

 Nutné zvolit komplexní přístup, který staví na třech pilířích: 

výroba, 

distribuce, 

spotřeba. 

 

 



Rezorty licencí a REMIT 

 

 Priority: 
 

 Licence 
 

 Licence ERÚ je základem pro podnikání v energetice: 

   Potřeba je posílit transparentnost (vč. dohledatelné historie licencí), 

   řešit nedostatky z minulých „vln nových zdrojů“, 

   využít zkušenosti, zejména v případech, kdy legislativa dohání trh. 

 

 REMIT 
 

 Předpokládáme dokončení procedury peer review (ACER), 

 jedni z prvních v EU, pokud dojde k úspěšnému dokončení procedury, 

 po schválení musíme zajistit aktivní využití systému. 

 

 



Zimní balíček 

 EK 30. 11. 2016 představila tzv. Zimní balíček pod názvem  

 „Čistá energie pro všechny Evropany“ 

 
 EU se rozhodla snížit emise CO2 minimálně o 40 % do roku 2030    

a přitom zachovat hospodářský růst a vytvářet nové pracovní pozice. 

 

 Hlavní cíle: 

 Důraz na energetickou účinnost, 

 vedoucí roli v oblasti využití OZE, 

 spravedlivý přístup k zákazníkům. 

 

 Součástí mnoha směrnic je také Návrh revize směrnice o OZE. 

  
11 



Zimní balíček 

 Důležitá témata směrnice o OZE: 

1. Pro-tržní přístup k mechanizmům podpory OZE 

2. Společný unijní cíl do roku 2030 

3. Stabilita a předvídatelnost pro investory 

4. Otevření režimů podpory pro zdroje v členských státech 

5. Organizace a délka povolovacího procesu – jednotné správní kontaktní 

místo 

6. Postupy pro zjednodušenou oznamovací povinnost 

7. Výrobci-samospotřebitelé obnovitelné energie 

8. OZE v teplárenství: 

 povinné zvyšování podílu, 

 přístup třetích stran, 

 změna dodavatele. 
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Zimní balíček 

 Pro-tržní přístup k mechanizmům podpory OZE 

 

 Záměr Evropské komise plně využívat tržní principy a minimalizovat 

regulatorní zásahy do trhu, které jej pokřivují. 

 

 Režimy podpory pro elektřinu z obnovitelných zdrojů musejí být 

navrženy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému pokřivení trhů s 

elektřinou. 

 

 Návrh režimů podpory by měl být nastaven tak, aby bylo zajištěno, že 

výrobci budou zohledňovat poptávku a  nabídku elektřiny. 

 

 Návrh režimů podpor  navrhuje možná omezení přenosové a 

distribuční soustavy.  
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Zimní balíček 

 OZE v teplárenství – povinné zvyšování podílu a přístup třetích stran a 

změna dodavatele 

 

 Členský stát má usilovat o zvýšení podílu obnovitelné energie dodávané pro 

vytápění a  chlazení každý rok o 1 procentní bod, který je vyjádřen ve smyslu 

národního podílu konečné spotřeby energie. 

 Návrh zavádí práva, aby se zákazníci dálkových systémů, které nejsou 

„účinné“, mohli odpojit a vyrábět si teplo/chlad z OZE sami.  

 Návrh zavádí přístup třetích stran k systémům dálkového vytápění a 

chlazení pro teplo a chlad vyráběné z OZE nebo pocházející z odpadního 

tepla a možnost dodávky konečným spotřebitelům.  

 Přístup třetích stran může být odmítnut v případě nehospodárnosti, 

nedostatku kapacity a nové systémy dálkového vytápění/chlazení mohou 

získat výjimku. 

 Provozovatelé elektrické distribuční soustavy musejí alespoň pololetně ve 

spolupráci s provozovateli dálkových systému vyhodnotit, jak by mohly 

dálkové systémy ve své oblasti převzít odpovědnost za odchylku a jak by 

mohly poskytovat další systémové služby. 
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Děkujeme za pozornost! 

www.eru.cz 
 

 


