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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
 dne 22. května 2018 

 

Jednání bylo zahájeno v 11:20. Na jednání bylo přítomno 5 členů Rady ERÚ. 

 

1. Schválení rozhodnutí o rozkladech 

Rada rozhodla o 6 rozkladech. 

 

2. Schválení zprávy o vyhodnocení kvality dodávek elektřiny za rok 2017  

Rada projednala zprávu o vyhodnocení kvality dodávek elektřiny za rok 2017. Bylo konstatováno, že 
jde o každoročně zpracovávanou zprávu. V loňském roce v přenosové soustavě nedošlo k větším 
problémům. V distribučních soustavách výrazně narostly ukazatele SAIDI a SAIFI. Příčinou byl orkán, 
který ČR postihl na konci roku. Bylo konstatováno, že do motivační regulace v kvalitě dodávek tato 
událost započítána není, jelikož za ni provozovatelé soustav nemohou. Diskutovány byly možnosti 
a úskalí zavedení vyhodnocování kvality dodávek v plynárenství. Zpráva byla schválena většinou 
4 hlasů.  

 

3. Schválení zpráv o provozu energetických soustav za rok 2017 

Rada projednala tři zprávy o provozu energetických soustav za rok 2017. Bylo připomenuto, že zprávy 
za elektroenergetiku a plynárenství jsou vydávány od roku 2001, přičemž za teplárenství je zpráva 
vydávána poprvé. V elektroenergetice je významné, že spotřeba byla nejvyšší v měřené historii, což 
vypovídá o stavu ekonomiky. Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny je už několik let neměnný na 
13 %. V teplárenství činil podíl OZE na hrubé výrobě 14 %, což je také signifikantní. V plynárenství 
došlo k nárůstu o spotřeby o 3,3 %, což lze přičíst nejen počasí, ale také růstu poptávky v jiných 
sektorech než vytápění. Zprávy byly schváleny většinou 4 hlasů. 

 

4. Schválení cenového rozhodnutí pro přepravu plynu dle NC TAR 

Rada projednala návrh cenového rozhodnutí pro přepravu plynu, vydávaného v souvislosti 
s implementací Nařízení komise 2017/460 (TAR NC) a na základě výsledků veřejného konzultačního 
procesu (VKP). Bylo konstatováno, že v rámci VKP dorazily a byly vypořádány dvě připomínky. Bylo 
diskutováno o eskalaci tarifů a dále o úrovních multiplikátorů a zdůvodnění jejich výše. Návrh byl 
schválen většinou 4 hlasů. 

 

5. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2017 

Rada projednala návrh konečného znění zprávy o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2017, který 
prošel vnitřním připomínkovým řízením. Návrh byl schválen většinou 3 hlasů. 

  

6. Schválení výběrového řízení na studii věcného usměrňování cen v teplárenství 

Rada projednala návrh na vypsání výběrového řízení na vypracování studie k věcnému usměrňování 
cen v teplárenském odvětví. Bylo konstatováno, že studie poslouží jako vstup pro vypracování 
metodiky provádění kontrol v odvětví. Byly diskutovány parametry výběrového řízení, včetně 
hodnotících kritérií, formy výzvy a předmětu zadání. Návrh byl schválen většinou 4 hlasů.  
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7. Schválení výkladových stanovisek k přiznání distribučních tarifů v elektroenergetice   

Rada projednala návrh výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu k problematice 
přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d (aktualizace výkladového stanoviska 
Energetického regulačního úřadu č. 10/2017) a výkladového stanoviska Energetického regulačního 
úřadu k problematice přiznávání distribučních sazeb D 35d, D 45d, D 56d a D 57d (aktualizace 
výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 8/2016). Bylo konstatováno, že v rámci 
snahy o zjednodušení výkladu pro spotřebitele bude ke stanoviskům vypracován vysvětlující 
komentář. Návrh byl schválen většinou 4 hlasů. 


