Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ
dne 16. ledna 2018
1. Schválení výběrového řízení na poradenské služby v oblasti implementace NC TAR
Radě byl předložen návrh na vyhlášení veřejné zakázky na poradenské a konzultační služby
v oblastech implementace nařízení Komise č. 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (NC TAR), rozvoje modelu trhu s plynem
v ČR v kontextu rozvoje evropského energetického trhu, vyhodnocení modelu implementace nařízení
Komise (EU) č. 312/2014 a ad hoc poradenství v oblasti aktuálně řešených témat v sektoru
plynárenství, včetně navrženého rozsahu zakázky, finančního limitu a hodnotících kritérií.
Problematika implementace kodexu NC TAR byla členům Rady detailněji představena na nedávném
workshopu organizovaném odborem regulace plynárenství. Byl vznesen návrh na rozfázování zakázky
tak, aby byla dodatečně schvalována dílčí plnění, s čímž se většina Rady ztotožnila. Zadavatel zakázky
dostal za úkol doplnit harmonogram plnění. Návrh byl odsouhlasen většinou 4 hlasů.

2. Schválení výběrového řízení na poradenské služby v oblasti benchmarkingu cen plynu
Radě byl předložen návrh na vyhlášení veřejné zakázky na zpracování mezinárodního srovnání
regulovaných a konečných cen služeb dodávky plynu v zemích EU, včetně navrženého rozsahu
zakázky, finančního limitu a hodnotících kritérií. Bylo konstatováno, že jelikož je většina kontraktů
v sektoru uzavírána za ceny nižší než ty, které jsou k dispozici z veřejných zdrojů, je nutné potřebná
data obstarat externě tak, aby měl ERÚ přehled o situaci na trhu a aby mohl dodat vstupy
požadované ze strany mezinárodních organizací a sdružení, jichž je členem. Bylo diskutováno
srovnání se sestavováním benchmarků cen v elektroenergetice. Rada byla zpravena o tom, že pro
plynárenství data nemůže získat z veřejně dostupných zdrojů, například z databáze Eurostat. Návrh
na vyhlášení veřejné zakázky byl odsouhlasen většinou 4 hlasů.

3. Zrušení statutu oponentního poradního sboru
Rada projednala návrh na zrušení statutu oponentního poradního sboru Rady ERÚ, který byl schválen
dne 10. října 2017. Diskuze se vedla o tom, jestli a v jaké formě takový sbor ustavovat. Bylo
připomenuto, že na ERÚ poradní sbor při ERÚ již dříve fungoval. Padl návrh na ustavení sboru, který
by však byl k Radě volněji přidružen. Jednalo by se o neformální uskupení, bez nároku na odměnu,
s odborníky z akademické sféry. Rada se shodla, že konkrétní podoba tohoto tělesa bude ještě
předmětem jednání a konzultací s experty. Dále bylo hlasováno o původním návrhu, tedy zrušení
statutu oponentního poradního sboru Rady ERÚ. Návrh byl odsouhlasen většinou 4 hlasů.

4. Schválení rozhodnutí o rozkladech
Rada rozhodla o 3 rozkladech.
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