Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ
dne 13. února 2018
1. Schválení Vyjádření ERÚ k cenám dodávky elektřiny
Rada projednala návrh aktualizace Vyjádření ERÚ k cenám dodávky elektřiny. Nová verze lépe
reflektuje a vysvětluje aktuální situaci na trhu, zejména vývoj v oblasti složek neregulované ceny
dodávky elektřiny, což může být podstatné pro srovnání nabídek různých dodavatelů. Návrh byl
schválen většinou 4 hlasů.

2. Schválení zadání zakázky na poradenské služby v oblasti PeerReview
Rada projednala návrh na uzavření smlouvy na poskytnutí poradenských a konzultačních služeb pro
další postup řešení při přípravě odboru REMIT na bezpečnostní audit (Peer Review). Výsledkem
kontraktu v hodnotě necelých 2 milionů Kč by mělo být získání veškerých podkladů pro vysoutěžení
vlastního technického řešení bezpečnostního auditu. Přímé zadání zakázky bylo zvoleno z důvodu její
úzké návaznosti na již dříve poskytnuté poradenské služby a důvěrnost informací, s nimiž zpracovatel
přichází do styku. Návrh byl schválen většinou 3 hlasů.

3. Schválení materiálu k paralelnímu připojování výroben OZE v roce 2010
Rada projednala materiál zabývající se problematikou připojování výroben do OZE do distribučních
soustav v roce 2010 a souvisejícím problémem stanovení data uvedení těchto výroben do provozu,
které je důležité z hlediska přiznání nároku na podporu a stanovení její výše. Bylo připomenuto, že
k tématu ERÚ v roce 2010 zveřejnil stanovisko s názvem „Uvedení obnovitelného zdroje energie do
provozu a přiznání nároku na podporu“. Bylo konstatováno, že ERÚ svůj výklad pojmu uvedení
výrobny do provozu podle bodu 1.9. cenového rozhodnutí č. 4/2009 považuje za stále platný.
Z tohoto důvodu a z důvodu zvýšení právní jistoty výrobců i operátora trhu a povinně vykupujících
bylo navrženo tento výklad opětovně zveřejnit ve výkladovém stanovisku. Podle něj lze za datum
uvedení výrobny do provozu v roce 2010 označit datum paralelního připojení výrobny s platnou
licencí do distribuční soustavy. Tento výklad by měl ERÚ uplatňovat ve své rozhodovací praxi, pokud
nedojde ke změně výkladu na základě nové judikatury. Návrh byl schválen většinou 4 hlasů.

4. Schválení projektu „Nelicencované zdroje“
Radě byl předložen návrh projektu „Nelicencované zdroje“, který má za cíl postupné vytvoření
funkční platformy pro monitorování nastupujících decentrálních zdrojů, které pro svůj provoz
nepotřebují licenci ERÚ a které se tudíž nedostávají do jeho statistik. Bylo konstatováno, že absence
dat o nelicencovaných zdrojích by mohla v budoucnu zapříčinit nezahrnutí výroby energie těchto
zdrojů do podílu OZE na energetickém mixu, což by mohlo mít negativní vliv na plnění závazků ČR
před Evropskou komisí vyplývajících z klimaticko-energetických cílů EU. S dalším rozvojem
decentralizovaných zdrojů by se v případě nedostatečného povědomí o nich mohla také zhoršit
schopnost udržet rovnováhu v distribučních soustavách a přenosové soustavě. Bylo zmíněno, že
v rámci hledání řešení nastíněného problému je nutná spolupráce dalších státních institucí a subjektů
odpovědných za fungování elektroenergetického trhu. Bylo zdůrazněno, že snahou ERÚ není zvyšovat
nelicencovaným zdrojům byrokratickou zátěž, ale udržet si přehled o dění v sektoru. Návrh byl
schválen většinou 4 hlasů.
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5. Rozhodnutí o rozkladech
Rada rozhodla o 6 rozkladech.
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