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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
dne 24. července 2018 

 

Jednání bylo zahájeno v 11:03. 

 

Body č. 4–17: Rozhodnutí o rozkladech 

Rada rozhodla o 14 rozkladech. 

 

Bod č. 18: Parametry regulačního vzorce pro provozovatele RDS 

Rada projednala materiál zabývající se parametry regulačního vzorce pro provozovatele RDS. Kromě 
problematiky kvality, korekčních faktorů a nově aktivovaných investic se materiál zabývá krytím ztrát 
v distribuční soustavě, diskuze se vedla o související metodice pro stanovení ceny na krytí ztrát. 

Materiál byl schválen většinou 3 hlasů. 

 

Bod č. 19: Cenové rozhodnutí pro teplo na rok 2019 do VKP 

Rada projednala návrh cenového rozhodnutí pro tepelnou energii pro rok 2019 určený k veřejnému 
konzultačnímu procesu. K dokumentu již proběhlo interní připomínkové řízení a možnost vyjádřit se 
k němu měli i účastníci trhu v rámci pracovní skupiny. Mimo jiné byla diskutována problematika 
zeleného bonusu. Diskuze vedla k přeformulování části návrhu. 

Návrh byl schválen většinou 3 hlasů. 

 

Bod č. 20: Publikace novely statistické vyhlášky ve Sbírce zákonů 

Rada projednala návrh novely statistické vyhlášky, která prošla bez větších připomínek Legislativní 
radou vlády. 

Návrh vyhlášky byl schválen většinou 3 hlasů. 

 

Bod č. 21: Novelizace vyhlášky o pravidlech trhu s plynem do VKP 

Rada projednala návrh novely vyhlášky o pravidlech trhu s plynem, která má být předložena do 
veřejného konzultačního procesu. Zásadní úpravou je zavedení virtuálních propojovacích bodů, které 
vyplývá z evropského právního rámce. Druhou klíčovou změnou je úprava postupu pro vyrovnávání 
přepravní soustavy. Úprava byla konzultována s provozovatelem přepravní soustavy, účastníky trhu, 
MPO a OTE. Proběhl interní připomínkový proces. 

Návrh vyhlášky byl schválen většinou 3 hlasů. 

 

Bod č. 22: Program interního auditu č.03/2018 

Program interního auditu schválila Rada většinou 3 hlasů. 
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Bod č. 23: Různé 

a) Dopis na ředitele Thomayerovy nemocnice 

Předseda Rady vznesl dotaz na radního Košťála a radního Krejcara ohledně dopisu na ředitele 
Thomayerovy nemocnice, kde se vymezili vůči rozhodnutí Rady ve věci rozkladu (České 
teplo). Bylo navrženo předání výše zmíněného dopisu ministryni průmyslu a obchodu 
a prošetřovateli Úřadu vlády pro podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním 
úřadu. 

Postup byl schválen většinou 3 hlasů. 

 

b) Návrh na zrušení usnesení č. 152/2018 

Radní Košťál navrhl zrušení usnesení č. 152/2018. 

Zrušení bylo schváleno většinou 4 hlasů. 

 

Jednání skončilo ve 14:45. 


