Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ
dne 30. ledna 2018
1. Schválení změny systému řízení ERÚ Radou
Rada projednala návrh na změnu systému rezortizace ERÚ, který spočíval v převedení všech
zbývajících rezortů v přímé podřízenosti jednotlivých radních do podřízenosti Rady jako celku tak, aby
byla zdůrazněna role Rady jako kolektivního orgánu s klíčovými rozhodovacími pravomocemi. Již na
minulém jednání byla tato změna uplatněna u rezortu legislativně správního. Návrh byl předložen
s ohledem na dosavadní neuspokojivé zkušenosti většiny Rady s fungováním systému řízení, kdy
informace o dění v rezortech nebyly sdíleny zcela ideálně. Důležitá témata se často týkají více rezortů
a dochází k překryvům. V této souvislosti a ve snaze vytyčit zaměstnancům ze strany Rady jasnou
příkazní linii je v plánu znovu zavést porady vedení. Navrhovaná změna má přispět i k lepšímu
vymezení odpovědnosti a kompetencí sekčních ředitelů a dalších vedoucích samostatných útvarů.
Návrh byl schválen většinou 3 hlasů.

2. Schválení projektu „Změna tarifní struktury“
Rada projednala návrh projektu „Změna tarifní struktury“, který by měl navazovat a reagovat na
předchozí práce na reformě tarifní struktury. Bylo konstatováno, že reformou tarifní struktury je
nutné se zabývat. Garantem za Radu byl navržen radní Vlk, garantem projektu by měl být ředitel
sekce regulace elektroenergetiky Ing. Neděla, ředitelem projektu by měl být ředitel odboru
elektroenergetiky Ing. Círek. Harmonogram předpokládá postupný nájezd reformy v několika fázích
s konečným datem implementace 1. 1. 2026. Diskuze se vedla o vhodnosti načasování reformy
vzhledem k probíhajícímu jednání o tzv. zimním energetickém balíčku. Nakonec převážil názor, že na
zahájení procesu plánování reformy je nejvyšší čas a že osmiletý harmonogram projektu ponechává
dostatečný prostor pro implementaci zimního balíčku. Při provádění změn tarifů bude důležité poučit
se ze zkušeností ze zahraničí. Návrh byl schválen většinou 4 hlasů.

3. Informace o projednávání „zimního balíčku“
Radě byl předložen materiál shrnující současný stav projednávání tzv. zimního balíčku (Clean Energy
for All Europeans), vydaného Evropskou komisí dne 30. 11. 2016 a projednávaného nyní evropskými
institucemi. Rada byla seznámena se stavem projednávání jednotlivých legislativních návrhů, včetně
zaujatých pozic Evropského parlamentu (ať už výborů či pléna), Rady a Komise, a to se zvláštním
ohledem na priority ERÚ v klíčových ustanoveních vybraných legislativních návrhů. Při diskuzi
o materiálu byla vyzdvihnuta problematika nově navržených emisních standardů, které mají být
použity při schvalování kapacitních mechanismů, a potenciální dopady emisních standardů na
zdrojovou základnu ČR.
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