Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ
dne 27. února 2018
1. Schválení externí spolupráce při přípravě regulovaných cen v elektroenergetice na rok 2019
Rada projednala návrh na vypsání výběrového řízení pro zajištění externí spolupráce při přípravě
regulovaných cen v elektroenergetice na rok 2019. Předmětem spolupráce bude poskytování
odborné konzultační a poradenské pomoci při zpracování podkladů pro tvorbu cen v odvětví
elektroenergetiky a zejména provedení nezávislého výpočtu regulovaných cen v elektroenergetice na
rok 2019 sloužícího k ověření regulovaných cen stanovených ERÚ. Ověření bude provedeno na
vlastním výpočetním modelu dodavatele, který bude nezávislý na výpočetním modelu ERÚ. Bylo
konstatováno, že spolupráce umožní ERÚ minimalizaci rizika možných chyb zaviněných lidským
faktorem při zpracování velice rozsáhlého výpočtu regulovaných cen a kontrolu použitých postupů
a algoritmů. Jedná se o každoroční postup v oblasti stanovení regulovaných cen v elektroenergetice.
Návrh byl schválen většinou 3 hlasů.

2. Schválení vypořádání připomínek k tezím V. regulačního období
Rada projednala návrh na vypořádání a zveřejnění připomínek k tezím k zásadám cenové regulace
pro V. regulačního období (V. RO). Bylo konstatováno, že řada bodů je vypořádána tak, že otázky
s nimi spojené budou předmětem dalšího jednání a chystaných analýz. Materiál by měl být
považován za úvodní diskuzi k pravidlům V. RO, v níž se ERÚ a regulované subjekty mohou seznámit
se svými pohledy a názory. Po zveřejnění je navrhována schůzka s regulovanými subjekty za účelem
jejich seznámení s výsledky a s aktualizovaným harmonogramem přijímání zásad pro V. RO. Následně
budou zpracovány interní analýzy, k nimž by regulované subjekty měly dodat část podkladů do
modelů a výpočtů. V září by mělo začít další kolo jednání se subjekty s cílem dosáhnout
akceptovatelného konsensu ohledně parametrů regulace. Byly zmíněny a krátce diskutovány hlavní
problémové okruhy nově vznikajících zásad: ukazatele WACC a RAB, ukazatele kvality dodávek,
problematika sdílení zisků, uznatelných nákladů či eskalačních faktorů. Bylo připomenuto, že v oblasti
kvality dodávek ERÚ bude usilovat o kontinuální zvyšování standardů. Předmětem debaty byl i výše
uvedený aktualizovaný harmonogram, jeho návaznost a z ní vyplývající možnosti interakcí
s regulovanými subjekty. Návrh byl schválen většinou 3 hlasů.

3. Schválení návrhu nového etického kodexu obchodníka pro zveřejnění ve VKP
Radě byl předložen ke schválení návrh vzorového etického kodexu obchodníka s plynem/elektřinou
pro zveřejnění ve veřejném konzultačním procesu (VKP). Návrh kodexu, který byl konzultován
s vybranými obchodníky, obsahuje pravidla a postupy etického jednání obchodníků se zákazníkem
v postavení spotřebitele při změně dodavatele elektřiny nebo plynu. Zakotvuje především pravidla
etického charakteru a apelaci na dodržování pravidel a postupů upravených právními přepisy. Návrh
byl schválen většinou 4 hlasů.

4. Schválení rozhodnutí o rozkladech
Rada rozhodla o 5 rozkladech a 1 stížnosti.
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