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ÚLOHA A PRAVOMOCI REGUL ÁTORA

� ERÚ je nezávislý správní úřad pro výkon regulace v 
energetice

� Není ze zákona podřízen žádnému jinému státnímu úřadu

� Je nezávislý na výkonné moci a politických orgánech obecně

� Je nezávislý na policii i dalších bezpečnostních složkách

� ERÚ má především za úkol
� Dohled nad energetickým trhem

� Ochranu práv spotřebitelů a zákazníků

� Zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu včetně
nápravy v oblasti cen, především OZE

� Monitoring trhu v oblasti energetiky



POZICE ERÚ
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ZVÝŠIT SNÍŽIT
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MONITORING TRHU
� Upozorňovali jsme na skokový růst cen v oblasti 

OZE 
� Bez okamžitého zásahu do současné legislativy 

v letošním roce bude problém vícenákladů OZE 
nekontrolovatelně růst

� Celkové vícenáklady na podporu OZE mohou za 
celou dobu podpory dosáhnout až 1 bilion korun

� Pro český průmysl i české domácnosti jde v 
mnoha případech o existenční problém

� Současná opatření problém zmírní jen částečně



SOUČASNÉ KOMPETENCE ERÚ

� ERÚ a jeho kontrolní kompetence:
�Kontrola licencí a všech souvisejících 

dokumentů
�Kontrola dodávky elektřiny do sítě

�Kontrola souladu deklarovaného a 
skutečného stavu elektráren

� ERÚ nemá v kompetenci kontrolu 
dodržování zákona č.165/2012 o OZE 
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PROČ VIDÍME NEJVĚTŠÍ PROBLÉM VE FVE

Vícenáklady vstupující do výpočtu 
příspěvku POZE

2011 32,1 mld. Kč
2012 38,4 mld. Kč
2013 44,4 mld. Kč

Zdroj: dle regulačních výkazů



Návrhy ER Ú mimo jeho kompetence

� Okamžitá úprava legislativy
� Zastavení podpory pro nové zdroje od roku 2014
� Rozšíření kontrolních a sankčních pravomocí
� Převod kompetencí ze SEI na ERÚ
� Jasná pravidla pro „zelená měřidla“
� Omezení maximálního ročního množství

podporované elektřiny
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Meziresortní skupina

� ERÚ představil návrhy na způsob koordinace a 
komunikace mezi jednotlivými orgány státní správy

� Vedení ERÚ se schází s vedením ostatních 
dotčených orgánů, aby kontrola OZE byla co 
nejefektivnější

� Kontrola výrobců a provozovatelů podporovaných 
zdrojů je jen začátek

� Problém není v OZE, ale ve způsobu jejich 
financování, který se musí změnit
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DALŠÍ OBLASTI REGULACE

� Zkrácení III. regulačního období v plynárenství
� Řešení přijatelné pro distribuční společnosti i ERÚ
� Snížení cen pro koncové spotřebitele již od 2014
� Důraz na reálné investice a investování záloh ve výši 

přes 3 miliardy korun

� Obdobné kroky lze očekávat i v distribuci 
elektřiny pro příští rok

� Připravenost na převzetí regulace železniční
dopravy
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Děkuji za pozornost
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