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ERÚ zahajuje veřejný konzultační proces
k návrhu zásad cenové regulace pro V. regulační období
Návrh zásad cenové regulace definuje základní pravidla, kterými se bude řídit energetika od roku 2021 do
roku 2025. Stěžejní jsou tyto zásady jak pro regulované subjekty, které podle nich musí hospodařit
a plánovat budoucí investice, tak pro spotřebitele, kteří náklady hradí v regulovaných složkách cen
energií. V cenách elektřiny dnes tvoří regulovaná složka typicky více než polovinu, v případě plynu jde
přibližně o čtvrtinu.

„Jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který úřad připravuje několik let, zatímco většina radních byla
jmenována teprve před několika týdny. Platnost pravidel současného regulačního období už ale byla jednou
prodloužena o dva roky a další odklad není řešením. Klid na přípravu by byl vykoupen nejistotou účastníků
na energetickém trhu a v horším případě by spotřebitele vystavil výdajům, které by svou výší ani určením
neodpovídaly potřebám energetiky,“ říká na úvod veřejného konzultačního procesu Stanislav Trávníček,
předseda Rady ERÚ.
Důležitosti pravidel odpovídá také forma konzultací, ke které ERÚ přistoupil. Konzultační proces bude
tentokrát dvoukolový a probíhat bude v nadstandardní délce čtyř měsíců. V rámci prvního kola je možné
zasílat připomínky až do 31. října 2019. Poté budou připomínky zveřejněny a rozběhne se druhé kolo, ve
kterém budou podněty shromažďovány až do posledního dne tohoto roku. Ačkoliv připomínky mezi
jednotlivými koly nebudou ještě vypořádány, jejich zveřejnění umožní úřadu i konzultujícím zacílit diskuzi
efektivně na případné sporné body.

„Jsme si velmi dobře vědomí souvislostí daných změnami v Radě v takto kritickém období. Proto je důležité
zdůraznit, že Rada, její noví ani stávající členové, nepřišla, aby vše negovala a demonstrativně otáčela
kormidlem o sto osmdesát stupňů i tam, kde to není nutné. Zároveň je však pravdou, že se nemůžeme bez
výhrad ztotožnit se všemi podmínkami minulého návrhu,“ vysvětluje Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.
„Zveřejnění připomínek mezi prvním a druhým kolem poskytne prostor pro detailní seznámení se s jejich
obsahem všem zainteresovaným a také nám pomůže lépe pochopit motivaci jejich autorů. Tam, kde to bude
nezbytné, proběhnou i osobní setkání na úrovni členů Rady. Samozřejmě při nich budeme dodržovat pravidla
transparentnosti, která předejdou vzniku jakýchkoliv dohadů o naší nezávislosti,“ doplňuje k přístupu Rady
ERÚ Stanislav Trávníček.

Návrh zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství,
pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a povinně vykupující je dostupný na
webových stránkách www.eru.cz, a to vč. pravidel pro podání připomínek. Po ukončení druhého kola
konzultací (31. prosince 2019) budou připomínky nejprve veřejně projednány, než dojde k jejich vypořádání
a v případě relevantních podnětů také k jejich zakomponování do výsledné podoby zásad pro V. regulační
období.

Kontakt:

Kontakt pro média:

sídlo úřadu
A: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666, E: podatelna@eru.cz

dislokované pracoviště Praha
A: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
M: 724 060 790, E: tiskove@eru.cz

Energetický regulační úřad
www.eru.cz

Michal Kebort
tiskový mluvčí ERÚ

