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V pfiedkládané zprávû hodnotí Energetick˘ regulaãní úfiad jiÏ ãtvrt˘ rok své 

ãinnosti. Jsem rád, Ïe mohu konstatovat pokrok v kvalitû i v rozsahu práce, jenÏ úfiad

vykonal od svého zfiízení v roce 2001 pro spolehlivé fungování energetického sekto-

ru, zabezpeãení rovn˘ch podmínek pro vstup podnikatelÛ na trh a stabilitu dodávek

energií pro koneãné spotfiebitele za rozumné ceny. 

Rozvoj energetick˘ch trhÛ v Evropû, vãetnû poÏadavkÛ na jejich dal‰í liberalizaci,

klade nové poÏadavky na zdokonalení organizace vnitfiního trhu s elektfiinou a plynem, 

na kvalitnûj‰í vymezení legislativního rámce, vãetnû úpravy postavení, práv a povin-

ností regulaãních úfiadÛ.

Od 1. kvûtna 2004, vstupem âeské republiky do Evropské unie, se smûrnice

a nafiízení Evropsk˘ch spoleãenství, upravující spoleãná pravidla pro vnitfiní trh 

s elektfiinou a plynem, staly pfiímo závazn˘mi i v âeské republice. Proto bylo nutné,

aby se jiÏ od roku 2003 zamûfiily nûkteré ãinnosti ERÚ na úpravu základní legislativní

normy – energetického zákona vymezujícího prostfiedí pro podnikání v energetick˘ch

odvûtvích a podmínky pro regulaci v energetice tak, aby odpovídaly dikci 

komunitárních právních pfiedpisÛ. Tyto práce, koordinované Ministerstvem prÛmyslu

a obchodu âR, vyvrcholily v roce 2004.

V souvislosti s úpravou základní energetické legislativy bylo nutné novû zpracovat nebo novelizovat celou fiadu vyhlá‰ek, které jsou, 

co do v˘znamu a rozsahu, nepostradatelné pro vût‰inu úãastníkÛ na energetick˘ch trzích.

Energetick˘ regulaãní úfiad, ve spolupráci se zástupci Plynárenské unie a po diskusi s úãastníky trhu s plynem, pfiipravil a vydal dosud

chybûjící vyhlá‰ku o pravidlech trhu s plynem, která se stala jedním ze základních pfiedpokladÛ pro zahájení I. etapy otevírání trhu s plynem. 

Hovofiím-li o úpravách sekundárních legislativních pfiedpisÛ v elektroenergetice a plynárenství, potom musím zdÛraznit, Ïe rok 2004 

znamenal pro ERÚ i pro regulované subjekty zásadní zmûnu. V tomto roce skonãilo první období ekonomické regulace, jehoÏ pravidla 

byla formulována zároveÀ se zfiízením úfiadu. Model regulace pro I. regulaãní období, které bylo tfiíleté,  byl oproti pfiedchozímu zpÛsobu ná-

kladové regulace zaloÏen na motivaci energetick˘ch spoleãností ke zvy‰ování efektivnosti jejich hospodafiení. Energetick˘ regulaãní úfiad

proto v prÛbûhu roku 2004 provedl anal˘zu v˘sledkÛ regulace cen dodávek a sluÏeb u jednotliv˘ch spoleãností v I. regulaãním období.

Zhodnocení fungování regulaãních mechanizmÛ v minulém období se stalo v˘chodiskem pro parametry regulace cen pro II. regulaãní 

období.

Regulaãní pravidla a postupy pro II. regulaãní období byly po projednání s pfiedstaviteli energetick˘ch spoleãností zakotveny v novele

„regulaãní vyhlá‰ky“ a pfiedstavují pro v‰echny úãastníky trhu s elektfiinou stabilní právní rámec do roku 2009.

V této souvislosti je nutno se zmínit i o zabezpeãení podpory vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Energetick˘ regulaãní úfiad se 

zúãastnil pfiípravy návrhu nového zákona upravujícího podporu vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ k v˘robû elektfiiny a zpracovával anal˘zy 

dopadÛ podpory tûchto zdrojÛ do cen koneãn˘ch spotfiebitelÛ pro jednání v˘borÛ Poslanecké snûmovny a Senátu Parlamentu âR. 

Mezinárodní spolupráce je pro Energetick˘ regulaãní úfiad v˘znamnou prioritou. Vstup âeské republiky do Evropské unie vyvolal 

rozsáhlej‰í zapojení úfiadu v celé fiadû ãinností. V˘raznû se roz‰ífiila spolupráce s odborn˘mi orgány Evropsk˘ch spoleãenství, zejména

s Generálním fieditelstvím Evropské komise pro dopravu a energetiku. Pokrok v této dfiíve opomíjené spolupráci pfiinesl v‰em zúãastnûn˘m

uÏitek pfii koncipování spoleãn˘ch stanovisek a koncepãních materiálÛ. Se vstupem âeské republiky do Evropské unie se stal Energetick˘

regulaãní úfiad plnoprávn˘m ãlenem Rady evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ. To nám umoÏÀuje pfiímo spolupracovat s ostatními 

regulátory ãlensk˘ch zemí na koordinaci spoleãného postupu pfii implementaci a aplikaci legislativy Evropsk˘ch spoleãenství a pfiedávání 

zku‰eností z regulaãní praxe. Spolu se ãlenstvím ve Skupinû evropsk˘ch regulátorÛ pro elektfiinu a plyn (ERGEG), která je poradním 

orgánem Evropské komise, pfiiná‰í pfiímá úãast zástupcÛ úfiadu v tûchto institucích první konkrétní v˘sledky v jeho kaÏdodenní práci. 

I v roce 2004 plnil ná‰ úfiad v‰echny úkoly spojené s vydáváním, se zmûnou a s ru‰ením licencí pro podnikání v energetick˘ch 

odvûtvích. Oproti pfiedchozím rokÛm se soustfiedila práce úfiadu hlavnû na modifikaci jiÏ platn˘ch licencí vyvolan˘ch procesem otevírání 

trhu s elektfiinou a plynem a na kontrolu plnûní podmínek stanoven˘ch v licencích.
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Je nutné konstatovat, Ïe ne v‰e se v roce 2004 podafiilo. Z dÛvodÛ potfieby zmûny informaãní komunikace ERÚ bylo vypsáno 

v˘bûrové fiízení na dodání nového informaãního systému. Nabídky na informaãní systém, které ERÚ obdrÏel, v‰ak byly velmi rozdílné 

a prakticky neporovnatelné, proto bylo nutné vefiejnou obchodní soutûÏ zru‰it. Tento úkol nás tedy ãeká v roce 2005. Vyfie‰ení koncepce

informaãního systému úfiadu v co nejkrat‰í dobû je pfiedpokladem pro zdokonalení regulaãního procesu a uÏ‰ích vztahÛ s regulovan˘mi

subjekty. 

V roce 2004 pokraãovala optimalizace rozmístûní pracovníkÛ úfiadu mezi sídlem úfiadu v Jihlavû a dislokovan˘m pracovi‰tûm v Praze.

Tomu odpovídaly i potfiebné organizaãní zmûny. V souãasné dobû je tento proces ukonãen a jsem pfiesvûdãen, Ïe je vytvofien pfiedpoklad

pro efektivní práci úfiadu v dan˘ch moÏnostech. 

Hodnotím-li uplynul˘ rok, mohu prohlásit, Ïe to byl rok úspû‰n˘, a Ïe úfiad své nároãné úkoly splnil. Pfiitom nebyly pfiekroãeny 

plánované náklady úfiadu. 

V‰em, ktefií se na plnûní tûchto úkolÛ podíleli, chci podûkovat. AÈ jiÏ to byli ãlenové rÛzn˘ch pracovních skupin sloÏen˘ch pfieváÏnû 

z externích pracovníkÛ, nebo pfiímo pracovníci úfiadu. 

Jsem pfiesvûdãen, Ïe v˘sledky ãinnosti úfiadu, dosaÏené v prvních letech regulaãní praxe i nastavené strategické cíle pro II. regulaãní

období, vyjadfiují odhodlání vytváfiet jasné regulaãní prostfiedí akceptované v‰emi úãastníky na energetick˘ch trzích, jehoÏ finálním efektem

bude spokojenost koneãn˘ch spotfiebitelÛ.

Ing. Josef Fifit
pfiedseda Energetického regulaãního úfiadu

4







Energetick˘ regulaãní úfiad (ERÚ nebo úfiad) provádí regulaci trhu za úãelem nahrazení trÏních mechanizmÛ v tûch oblastech 
energetick˘ch odvûtví, kde není moÏná konkurence a kde hrozí zneuÏití monopolního postavení.

V oblasti energetiky vytváfií pfiedpoklady pro fiádné fungování hospodáfiské soutûÏe, chrání zájmy spotfiebitelÛ i drÏitelÛ licencí, 
kontroluje dodrÏování podmínek podnikání u drÏitelÛ licencí a vytváfií pfiedpoklady pro spolehlivost dodávek elektfiiny, plynu a tepla.

1.1 Postavení ERÚ

Energetick˘ regulaãní úfiad byl zfiízen k 1. lednu 2001 zákonem ã. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v˘konu státní správy 
v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (energetick˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jako správní úfiad pro v˘kon 
regulace v energetice.

Podle § 2 odst. 1 bodu 10 zákona ã. 2/1969 Sb., o zfiízení ministerstev a jin˘ch ústfiedních orgánÛ státní správy âeské republiky, 
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je ERÚ „dal‰ím ústfiedním orgánem státní správy“ se samostatnou kapitolou státního rozpoãtu ãíslo 349.

1.2 Hlavní úkoly v roce 2004

Legislativa

âinnost úfiadu byla v roce 2004 pfiedev‰ím zamûfiena na zdokonalení legislativního rámce z hlediska aproximace práva âeské 
republiky s právem Evropsk˘ch spoleãenství (ES) v oblasti upravující liberalizaci trhÛ s elektfiinou a plynem v rámci jednotného vnitfiního 
trhu a bezpeãnosti dodávek energií. Úkol byl realizován ve spolupráci s pfiedkladatelem, Ministerstvem prÛmyslu a obchodu âR (MPO), 
pfii zpracování novely energetického zákona, návrhu zákona o podpofie v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie (zákon o podpofie
vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ) a souvisejících provádûcích pfiedpisÛ upravujících regulaãní rámec.

V oblasti sekundární legislativy byly zabezpeãeny poÏadavky související se zahájením liberalizace trhu s plynem od 1. ledna 2005 
vydáním vyhlá‰ky ERÚ ã. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem.

II. regulaãní období

V oblasti ekonomické regulace podnikání byl rok 2004 pro ERÚ dÛleÏit˘m mezníkem v jeho ãinnosti. Úfiad provedl anal˘zu plnûní cílÛ
stanoven˘ch pro I. regulaãní období a efektivnosti regulace v letech 2002 aÏ 2004 a pfiipravil strategii, metodiku a konkrétní nastavení 
parametrÛ pro II. regulaãní období (2005 aÏ 2009) pro odvûtví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Mezinárodní vztahy

Vstup âeské republiky do Evropské unie (EU) znamenal pro ERÚ rozsáhlej‰í zapojení do spolupráce s jejími odborn˘mi orgány 
a pfiedev‰ím s Radou evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ (CEER). Úfiad se soustfiedil na posílení mezinárodních vztahÛ a komunikace 
s orgány EU.

Posílení mezinárodní spolupráce a komunikace s orgány EU bylo realizováno vysláním pracovníka ERÚ na stáÏ v sekretariátu CEER.

1.3 Organizace a fiízení

Vláda sv˘m usnesením ã. 798 ze dne 25. srpna 2004 odvolala k 31. srpnu 2004 Ing. Pavla Brychtu, CSc., z funkce pfiedsedy
Energetického regulaãního úfiadu a s úãinností od 1. záfií 2004 jmenovala do této funkce Ing. Josefa Fifita.

âinnost úfiadu a roz‰ifiování jeho kompetencí vedly v 1. pololetí roku 2004 k organizaãní zmûnû, kdy rozhodnutím pfiedsedy ERÚ byla
pÛsobnost odboru licencí, realizovaná v minul˘ch letech na dvou pracovi‰tích (Jihlava, dislokované pracovi‰tû Praha), v plném rozsahu 
soustfiedûna do sídla úfiadu v Jihlavû.

71. Úvod



1.3.1 Organizaãní struktura k 31. prosinci 2004

Pfiedseda Ing. Josef Fifit
Místopfiedseda a fieditel sekce licencí a regulace Ing. Blahoslav Nûmeãek
¤editel odboru licencí Bc. Ludûk PraÏák
¤editel odboru regulace Ing. Stanislav Trávníãek
¤editelka odboru strategie Ing. Martina Veselá
¤editel odboru kanceláfie úfiadu Ing. Viktor Kirschner

1.3.2 Poradní sbor pfiedsedy a jeho ãinnost

Poradní sbor pfiedsedy ERÚ, kter˘ byl zfiízen v dubnu 2003 a je sloÏen z odborníkÛ ze státních úfiadÛ, spotfiebitelsk˘ch 
a podnikatelsk˘ch sdruÏení a zástupcÛ odborov˘ch svazÛ, v˘znamnû pfiispívá k objektivnímu rozhodování pfiedsedy pfiedev‰ím 
ve strategick˘ch otázkách regulace.

Poradní sbor se v roce 2004 se‰el na tfiech zasedáních.
Na únorovém zasedání projednal pfiedev‰ím návrh novely energetického zákona a návrh zákona o podpofie vyuÏívání obnoviteln˘ch

zdrojÛ z hlediska ãinnosti ERÚ. âlenové poradního sboru pfiednesli konkrétní pfiipomínky k upfiesnûní regulaãního rámce, práv 
a povinností ERÚ a zpracování sekundární legislativy navazující na obû zákonné normy.

Na kvûtnovém zasedání byl mimo diskuzi o pfiipravované energetické legislativû projednán postup a harmonogram pfiípravy podmínek
regulace pro II. regulaãní období v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Kladnû byl pfiijat pfiedev‰ím navrhovan˘ transparentní 
harmonogram postupu regulace a úãast regulovan˘ch spoleãností na tomto procesu.

Na listopadovém zasedání poradního sboru byl projednán, mimo koneãnou verzi pfiípravy II. regulaãního období, materiál 
pro 50. zasedání Rady hospodáfiské a sociální dohody âR (RHSD) Pfiíãiny zv˘‰ení ceny elektrické energie, plynu a tepla pro rok 2005 
aÏ 2007 a její vliv na ekonomick˘ rÛst, kter˘ byl po diskuzi doporuãen k pfiedloÏení RHSD.
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2.1 Legislativa Evropsk˘ch spoleãenství

V roce 2004 byl doplnûn stávající rozsah legislativy Evropsk˘ch spoleãenství upravující spoleãná pravidla pro vnitfiní trh s elektfiinou
a plynem, podmínky pfiístupu k síti pro pfieshraniãní smûny elektfiiny, podporu kogenerace zaloÏené na poptávce po uÏiteãném teple 
na jednotném vnitfiním trhu a opatfiení k zaji‰tûní bezpeãnosti dodávek zemního plynu.

Mezi pfiedpisy upravující obecnû oblast liberalizace energetiky, patfií:

a) Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. ãervna 2003 o spoleãn˘ch pravidlech pro vnitfiní trh s elektfiinou
a o zru‰ení smûrnice 96/92/ES;

b) Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. ãervna 2003 o spoleãn˘ch pravidlech pro vnitfiní trh se zemním
plynem a o zru‰ení smûrnice 98/30/ES;

c) Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. záfií 2001 o podpofie elektfiiny vyrobené z obnoviteln˘ch zdrojÛ 
energie na vnitfiním trhu s elektfiinou;

d) Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatfieních k zaji‰tûní bezpeãnosti dodávek 
zemního plynu;

e) Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpofie spoleãné v˘roby elekfiiny a tepla (kogene-
race) na základû poptávky po uÏitném teple na vnitfiním trhu s energiemi, kterou se mûní smûrnice 92/42/EHS;

f) Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ã. 1228/2003 ze dne 26. ãervna 2003 o podmínkách pfiístupu do sítû pro pfieshraniãní
obchod s elektfiinou.

Uvedené pfiedpisy upravily pfiedev‰ím principy nediskriminaãního a transparentního pfiístupu do pfienosové, pfiepravní a distribuãních
soustav za spravedlivé ceny, poÏadavky na právní oddûlení jednotliv˘ch ãinností dodávkového fietûzce na samostatné podnikatelské 
subjekty (tzv. unbundling), zfiízení regulaãních autorit a provádûní úãinné regulace, zakotvení ochrany domácností a mal˘ch podnikatelÛ, 
novû stanovené termíny etap otevírání trhu s elektfiinou a plynem a podmínky pro vyuÏívání elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ.

2.2 Spolupráce pfii zpracování novely energetického zákona

Nové poÏadavky na organizaci energetick˘ch trhÛ byly v˘chodiskem pro zpracování novely zákona ã. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o v˘konu státní správy v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (energetick˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích 
pfiedpisÛ, na jehoÏ zpracování se v ãástech upravujících regulaãní rámec spolu s pfiedkladatelem, kter˘m bylo Ministerstvo prÛmyslu 
a obchodu âR, podílel také Energetick˘ regulaãní úfiad.

Pfii projednávání návrhu zákona ve V˘boru pro vefiejnou zprávu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí a v Hospodáfiském v˘boru
Poslanecké snûmovny byla bûhem roku 2004, ve spolupráci s odborníky MPO a ERÚ, prodiskutována fiada pozmûÀujících návrhÛ 
s doporuãením pro koneãné znûní novely zákona.

Novela energetického zákona ã. 670/2004 Sb. byla uvefiejnûna v ãástce 228/2004 Sbírky zákonÛ a nabyla úãinnosti dne 
30. prosince 2004.

Novela energetického zákona upravuje fiadu vztahÛ a institutÛ, které se t˘kají ãinnosti ERÚ. Jde pfiedev‰ím o:

a) specifikaci pfiípadÛ, kdy není tfieba pro podnikání v energetice udûlovat licenci,

b) úpravu podmínek udûlování licencí vãetnû náleÏitostí Ïádostí a rozhodnutí o udûlení licence zejména s ohledem na podnikání 
zahraniãních fyzick˘ch a právnick˘ch osob,

c) roz‰ífiení povinnosti poskytnutí zafiízení pro v˘kon povinnosti nad rámec licence i na vlastníky – nedrÏitele licence,

d) zakotvení úpravy postavení a s tím souvisejících práv a povinností poskytovatele univerzální sluÏby, tj. subjektu povinného dodávat
elektfiinu a plyn domácnostem a mal˘m podnikatelÛm za regulované ceny,

e) zpfiesnûní úpravy Energetického regulaãního fondu zejména ve vztahu k zákonu o správû daní a poplatkÛ a postupÛ naplÀování fondu,

f) úpravu a zpfiesnûní kompetencí ERÚ, zv˘raznûní kontrolní pravomoci ERÚ jako cenového orgánu atd.,

g) nahrazení dosavadní úpravy oddûleného úãtování novou úpravou regulaãního v˘kaznictví s efektivními nástroji její konkretizace 
provádûcími právními pfiedpisy ERÚ,

h) úpravu regulovaného pfiístupu k pfienosové, pfiepravní a distribuãním soustavám a tûÏebním plynovodÛm,

i) podrobnou a konkretizovanou úpravu právního, manaÏerského a organizaãního oddûlení poskytovatelÛ regulovan˘ch ãinností 
pfienosu elektfiiny, pfiepravy plynu a distribuce elektfiiny a plynu od neregulovan˘ch ãinností v˘roby a obchodu s elektfiinou a plynem,

j) nové rozdûlení práv a povinností mezi drÏitele licencí na distribuci elektfiiny nebo plynu a licencí na obchod s elektfiinou nebo 
plynem; odstranûní rozdílného pfiístupu k jednotliv˘m kategoriím koneãn˘ch zákazníkÛ, kdy pfied novelizací energetického zákona
byla dodávka elektfiiny nebo plynu povinností drÏitele licence na distribuci, a naopak dodávka oprávnûn˘m zákazníkÛm byla 
uskuteãÀována na základû licence na obchod,

k) novû zapracovanou podporu v˘roby elektfiiny z kombinované v˘roby elektfiiny a tepla a druhotn˘ch zdrojÛ v dÛsledku implementa-
ce nûkter˘ch závazkÛ vypl˘vajících ze smûrnice 2004/8/ES.
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2.3 Spolupráce pfii zpracování návrhu zákona o podpofie v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie

Od roku 2003 se zástupci ERÚ úãastnili pracovní skupiny pfiipravující nov˘ zákon o podpofie vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ. Pfii úãasti
v této pracovní skupinû navrhli zástupci úfiadu systém, kter˘ umoÏÀuje podporovat obnovitelné zdroje po úplném otevfiení trhu s elektfiinou.
NavrÏen˘ systém formou kvót a certifikátÛ se stal základem systému podpory, kter˘ byl zakotven v návrhu zákona o podpofie vyuÏívání 
obnoviteln˘ch zdrojÛ. K pfiedloÏení vládního návrhu zákona do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky pfiipravil Energetick˘ 
regulaãní úfiad teze dvou vyhlá‰ek. Jednalo se o vyhlá‰ku, kterou se stanoví podrobnosti o zpÛsobu evidence, vykazování a zúãtování 
zelen˘ch certifikátÛ a vyhodnocování plnûní roãní kvóty, a o vyhlá‰ku o vykazování mnoÏství elektfiiny pfii spoleãném spalování biomasy 
a neobnovitelného zdroje a o vydávání záruk pÛvodu elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ.

V prÛbûhu projednávání návrhu zákona v parlamentních v˘borech v roce 2004 Energetick˘ regulaãní úfiad, na Ïádost tûchto v˘borÛ,
pfiipravil anal˘zu t˘kající se dopadÛ podpory obnoviteln˘ch zdrojÛ energie do cen koneãn˘ch zákazníkÛ pfii splnûní indikativního cíle podílu
v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ do roku 2010.

Vzhledem k tomu, Ïe pÛvodní vládní návrh zákona byl bûhem projednávání v parlamentních v˘borech shledán jako systém 
administrativnû nároãn˘ a spojen˘ s urãit˘mi riziky dosaÏení cílového podílu v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ, podílel se Energetick˘
regulaãní úfiad na pfiípravû pozmûÀovacích návrhÛ k vládnímu návrhu zákona a následnû zpracoval komplexní pozmûÀovací návrh, kter˘
mûní systém podpory pro obnovitelné zdroje z pÛvodnû navrhovaného systému kvót a certifikátÛ na systém minimálních v˘kupních cen
a zelen˘ch bonusÛ.

Návrh zákona obsahující podporu formou zelen˘ch bonusÛ byl v únoru 2005 Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âeské republiky 
postoupen Senátu Parlamentu âeské republiky.

2.4 Sekundární legislativa

Zahájení postupného otevírání trhu s plynem, pokraãující liberalizace trhu s elektfiinou a nutnost nastavení podmínek pro dal‰í regulaã-
ní období vyvolalo potfiebu vydat novou vyhlá‰ku, upravující pravidla trhu s plynem a novely stávajících vyhlá‰ek, upravujících pravidla trhu
s elektfiinou, podmínky a postupy regulace.

Vyhlá‰ka ã. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, byla vydána dne 21. prosince 2004, 
s úãinností od 1. ledna 2005.

Jedná se o zcela zásadní právní pfiedpis provádûjící nûkteré instituty energetického zákona a upravující nezbytné vztahy související 
s otevíráním trhu s plynem a vykonáváním obchodních ãinností prostfiednictvím pfiístupu do plynárenské soustavy. V˘znam uvedené 
vyhlá‰ky je umocnûn tím, Ïe energetick˘ zákon v úpravû mnoha institutÛ odkazuje na pravidla pro organizování trhu s plynem, a nevydání
daného pfiedpisu by fakticky znemoÏÀovalo dovolání se zákonn˘ch oprávnûní úãastníkÛ trhu na pfiístup do plynárenské soustavy 
a odbûratelÛ na zmûnu dodavatelÛ.

Vyhlá‰ka ã. 614/2004 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu 
s elektfiinou a zásady tvorby ceny za ãinnosti operátora trhu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, byla vydána dne 29. listopadu 2004
s úãinností od 1. ledna 2005 s v˘jimkou ustanovení bodu 44, které nabylo úãinnosti dnem vyhlá‰ení.

Novelu vyhlá‰ky si vyÏádala dal‰í etapa otevírání trhu s elektfiinou v âeské republice, kdy se od 1. ledna 2005 stávají oprávnûn˘mi 
zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci s v˘jimkou domácností, které se stanou oprávnûn˘mi zákazníky aÏ od 1. ledna 2006. Liberalizace 
elektroenergetického trhu vyvolala nutnost novelizovat principy a postupy, jejichÏ uplatnûní je nezbytné pfii otevírání trhu s elektfiinou 
pro zákazníky s niÏ‰í spotfiebou elektfiiny a zákazníky na niÏ‰ích hladinách napûtí.

Vyhlá‰ka ã. 575/2004 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomick˘ch údajÛ a postupy
pro regulaci cen v energetice, ve znûní vyhlá‰ky ã. 13/2003 Sb., byla vydána dne 10. listopadu 2004 s úãinností ke dni vyhlá‰ení.

Nutnost novelizace vyhlá‰ky byla vyvolána pfiedev‰ím ukonãením I. regulaãního období k 31. prosinci 2004 a nezbytností nastavit 
nová pravidla a regulaãní vzorce pro II. regulaãní období, které bude trvat od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2009.
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3.1 V˘sledky I. regulaãního období a koncepce II. regulaãního období

V roce 2004, kter˘ byl posledním rokem I. regulaãního období, mûl úfiad za úkol pfiipravit metodiku regulace pro stanovení cen 
v elektroenergetice a plynárenství pro následující regulaãní období.

V˘raznou zmûnou, ke které do‰lo v prÛbûhu I. regulaãního období a která mûla zásadní vliv na odvûtví energetiky, je postupující libera-
lizace trhu s elektfiinou a poãínající liberalizace trhu s plynem. V této souvislosti bylo k pfiípravû II. regulaãního období nezbytné pfiistupovat
specifick˘m zpÛsobem, s rozdíln˘m pohledem na regulaci v jednotliv˘ch odvûtvích.

Dal‰ím v˘znamn˘m faktorem pfii pfiípravû metodiky regulace byla také zmûna vlastnické struktury regulovan˘ch subjektÛ v obou 
odvûtvích a vytváfiení nov˘ch spoleãností a skupin podnikÛ.

3.1.1 I. regulaãní období

Energetick˘ regulaãní úfiad po svém vzniku v roce 2001 zvolil motivaãní metodu regulace, která je obdobná metodice vyuÏívané fiadou
evropsk˘ch regulátorÛ a je zaloÏena na v˘konnosti spoleãností. Základním principem metody je postup, kdy jednotliv˘m spoleãnostem jsou
stanoveny povolené v˘nosy (Revenue-cap) pro urãité pfiedem dané období, tzv. regulaãní období. Dal‰í princip spoãívá v tom, Ïe 
metoda regulace a pfiedem stanovené povolené v˘nosy jsou po dobu trvání regulaãního období nemûnné, s v˘jimkou úpravy eskalaãním
faktorem oznaãovan˘m RPI, upraven˘m o faktor efektivity X, z ãehoÏ vypl˘vá oznaãení metody RPI-X. Povolené v˘nosy se skládají 
z jednotliv˘ch parametrÛ, kter˘mi jsou náklady, odpisy a zisk.

V podmínkách âeské republiky se ov‰em jednalo o zcela nov˘ pfiístup, neboÈ do té doby zde byl zaveden princip nákladové regulace,
pfii kterém byly náklady spoleãnosti posuzovány kaÏd˘ rok a na jejich základû byla stanovena v˘sledná cena.

Metoda regulace RPI-X zajistila, po dobu trvání I. regulaãního období, stabilitu energetick˘ch odvûtí, a to jak pro koneãné zákazníky,
tak pro investory. Je nutné ov‰em pfiipustit, Ïe skuteãné hodnoty jednotliv˘ch parametrÛ dosahované spoleãnostmi se vyvíjely odli‰n˘m
zpÛsobem neÏ parametry vzorce upravované eskalací danou úfiadem.

Na základû anal˘zy v˘sledkÛ regulace v I. regulaãním období lze konstatovat, Ïe ãinnost ERÚ umoÏnila vytvofiení a rozvoj Ïivotaschop-
né a konkurenceschopné podoby souãasné energetiky pfii zaji‰tûní akceptovatelné úrovnû cen pro koneãné zákazníky.

3.1.2 Obecn˘ pfiístup k nastavení podmínek pro II. regulaãní období

Cíle II. regulaãního období

S ohledem na pozitivní zku‰enosti se stávajícími regulaãními modely ponechal ERÚ dané regulaãní principy v platnosti i pro následující
regulaãní období.

Souãasnû v‰ak, v rámci pfiípravy metodiky pro II. regulaãní období, stanovil nové cíle a motivaãní nástroje k dal‰í stabilizaci odvûtví 
a zároveÀ k zaji‰tûní zvy‰ování efektivnosti v‰ech regulovan˘ch ãinností:

• pfii pfiechodu regulaãních období zachovat stabilitu odvûtví, tzn. cenovou stabilitu pro koneãného zákazníka pfii zachování kvality 
dodávky a zároveÀ zachovat ziskovost pro investora,

• pfiipravit metodu, která bude zaloÏena na v‰eobecnû akceptovan˘ch principech,

• motivaãním zpÛsobem vést v prÛbûhu regulaãního období regulované subjekty ke zvy‰ování efektivnosti,

• sledovat investiãní aktivity v prÛbûhu regulaãního období.

Regulaãní období

V˘raznou zmûnou je skuteãnost, Ïe II. regulaãní období bude trvat pût let, od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2009. Bûhem I. regulaã-
ního období se prokázalo, Ïe v prÛbûhu tfií let není dostatek ãasového prostoru k zobrazení efektu motivaãní regulace, protoÏe v souladu
s teorií regulace jsou údaje za pfiedposlední rok regulaãního období základním podkladem pro nastavení dal‰ího regulaãního období.

Regulaãní vzorec

Pfii nastavování nov˘ch pravidel do‰lo k v˘razn˘m zmûnám v rámci vlastního regulaãního vzorce pro v˘poãet povolen˘ch v˘nosÛ. StûÏejním
rozdílem je oddûlen˘ pfiístup k jednotliv˘m parametrÛm v regulaãním vzorci, kter˘ se skládá z povolen˘ch nákladÛ, odpisÛ a zisku.

V I. regulaãním období byly regulovan˘m subjektÛm stanoveny za jednotlivé ãinnosti povolené v˘nosy, které byly dále v prÛbûhu toho-
to období upravovány o inflaci. Tento pfiístup umoÏÀoval urãitou volnost spoleãnostem a zároveÀ jim zaruãoval pfiedvídatelnost regulace.

Pfii pfiedbûÏném vyhodnocování regulace se ale prokázalo, Ïe skuteãn˘ v˘voj jednotliv˘ch parametrÛ povolen˘ch v˘nosÛ neodpovídá
v˘voji povolen˘ch v˘nosÛ jako celku. Proto se ERÚ rozhodl rozloÏit jednoduch˘ regulaãní vzorec a pfiistupovat k jeho jednotliv˘m paramet-
rÛm oddûlenû.

Jednou ze základních úprav v metodice stanovení cen je zmûna filozofie meziroãní indexace jednotliv˘ch parametrÛ povolen˘ch 
v˘nosÛ. Zatímco v I. regulaãním období byla uplatÀována meziroãní zmûna celkov˘ch v˘nosÛ spoleãností z regulovan˘ch ãinností o index
stanoven˘ na základû indexu cen prÛmyslov˘ch v˘robcÛ, sníÏeného o faktor efektivity, ve II. regulaãním období podléhají eskalaci 
povolené náklady a odpisy spoleãností, pfiiãemÏ pouÏívan˘ index je stanoven kombinací mzdového eskalaãního faktoru a faktoru stanove-
ného na základû indexÛ cen prÛmyslov˘ch v˘robcÛ a je také sniÏován o faktor efektivity.

153. Regulační rámec



Poslední parametr povolen˘ch v˘nosÛ (zisk) je stanovován roãnû v závislosti na v˘voji regulaãní báze aktiv spoleãností. V této 
souvislosti byl zaveden nov˘ zpÛsob stanovení v˘nosnosti provozních aktiv regulovan˘ch spoleãností, zaloÏen˘ na vyãíslení váÏené 
hodnoty kapitálov˘ch nákladÛ.

ZároveÀ bylo rozhodnuto stanovit pro rÛzné licencované ãinnosti rozdílné regulaãní vzorce, ãímÏ je dosaÏeno vût‰í transparentnosti
a postiÏení specifik, která jsou vlastní pfienosu elektfiiny, pfiepravû plynu a distribuci elektfiiny a plynu.

Dal‰í v˘znamnou zmûnou je zavedení ãasové hodnoty penûz do regulaãního vzorce pfii vyhodnocování korekcí skuteãnû dosaÏen˘ch
v˘nosÛ ve vztahu k povolen˘m v˘nosÛm spoleãností.

Stejnû jako v pfiedchozích letech byla regulaãní pravidla a postupy zakotveny v novele „regulaãní“ vyhlá‰ky ã. 438/2001 Sb., kterou se
stanoví obsah ekonomick˘ch údajÛ a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

3.2 Elektroenergetika

Pfiíprava cen v elektroenergetice roce v 2004 byla ovlivnûna nov˘mi poÏadavky na regulaãní rámec pfiedev‰ím v oblasti pokraãující 
liberalizace trhu s elektfiinou a poÏadavky smûrnic EU a pfiipravované novely energetického zákona na transparentní oddûlení v˘roby 
a obchodu s elektfiinou od regulovan˘ch ãinností.

V souladu s novelou energetického zákona jsou distribuãní spoleãnosti s více neÏ sto tisíci odbûrateli povinny provést právní oddûlení
ãinnosti distribuce elektfiiny od ãinnosti obchodu s elektfiinou, a to nejpozdûji do 31. prosince 2006. ¤ada v˘znamn˘ch subjektÛ na trhu
spojila proces právního oddûlení obou uveden˘ch ãinností s procesem slouãení nûkolika drÏitelÛ licence na distribuci, které jsou 
ve vlastnictví jednoho investora, do jedné právnické osoby, která bude zaji‰Èovat distribuci na vymezeném území pÛvodních regionálních 
distribuãních spoleãností.

V‰echny tyto zásadní poÏadavky a dosavadní zku‰enosti s trÏním mechanizmem vyvolaly potfiebu zdokonalení organizace trhu 
s elektfiinou, jeÏ je zakotvena v novele pravidel trhu.

3.2.1 Pravidla trhu s elektfiinou

Pravidla trhu s elektfiinou vymezují odpovûdnosti a postavení jednotliv˘ch úãastníkÛ trhu a dávají oprávnûnému zákazníkovi moÏnost 
úãastnit se trhu pfiímo.

Trh s elektfiinou je postupnû otevírán podle v˘‰e roãní spotfieby odbûratele od 1. ledna 2002 tak, aby od 1. ledna 2006 byli v‰ichni 
koneãní zákazníci – spotfiebitelé – oprávnûn˘mi zákazníky. To znamená, Ïe si zákazník, v souladu s modelem regulovaného pfiístupu tfietích
stran, zvolí dodavatele elektrické energie.

Postupné otevírání následuje v tûchto krocích:

a) od 1. ledna 2004 jsou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci, jejichÏ odbûrné místo je vybaveno prÛbûhov˘m mûfiením
spotfieby elektfiiny, mimo domácností,

b) od 1. ledna 2005 jsou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci mimo domácností,

c) od 1. ledna 2006 jsou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci.

Zmûna legislativy a v˘znamné roz‰ífiení segmentu oprávnûn˘ch zákazníkÛ vyvolaly novelizaci vyhlá‰ky ã. 373/2001 Sb., ve znûní 
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pfiiãemÏ do‰lo i ke zohlednûní nûkter˘ch zku‰eností fungování trhu v I. regulaãním období. Úpravy se t˘kají zejména
následující vztahÛ a pfiípadÛ:

a) otázky související s uzavíráním smluv o pfienosu a smluv o distribuci elektfiiny vãetnû vymezení souãástí plateb vznikajících z tûchto
závazkÛ,

b) zru‰ení ãásti vyhlá‰ky upravující podmínky pfiístupu k sítím pro pfieshraniãní pfienos elektfiiny s ohledem na pfiijetí bezprostfiednû 
závazného pfiedpisu, kter˘m je Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ã. 1228/2003/ES, ze dne 26. ãervna 2003 o podmín-
kách pfiístupu do sítû pro pfieshraniãní obchod s elektfiinou,

c) umoÏnûní provozovateli pfienosové soustavy zajistit ãást podpÛrn˘ch sluÏeb na základû vícelet˘ch kontraktÛ s jednoznaãn˘m cílem
sníÏení nákladÛ na podpÛrné sluÏby,

d) definování nové a pfiesnûj‰í úpravy náleÏitostí a rozsahu pfiedávan˘ch údajÛ provozovatelem pfienosové nebo distribuãní soustavy
operátorovi trhu nezbytn˘ch pro vyhodnocování odchylek subjektÛ zúãtování,

e) nového zavedení úpravy zúãtování odchylek za pomoci typov˘ch diagramÛ dodávek slouÏící pro vyhodnocení odchylek oprávnû-
n˘ch zákazníkÛ, ktefií nejsou vybaveni prÛbûhov˘m mûfiením s dálkov˘m pfienosem dat,

f) nové úpravy otázky vyhodnocování a zúãtování odchylek ve stavech nouze, kdy není moÏné postupovat podle obecné úpravy 
vyhodnocování odchylek,

g) zpfiesnûní úpravy vyúãtování uskuteãnûn˘ch dodávek elektfiiny oprávnûn˘m zákazníkÛm,

h) zavedení nového zpÛsobu v˘bûru ceny za ãinnost zúãtování operátora trhu; cena je hrazena v‰emi koneãn˘mi zákazníky paralelnû
s cenou za distribuci elektfiiny a provozovatelé distribuãních soustav následnû tuto platbu pfiedávají operátorovi trhu,

i) stanovení nového a pfiesnûj‰ího popisu postupu zmûny dodavatele s jednoznaãn˘m urãením povinností jednotliv˘ch stran 
pro úspû‰nou zmûnu dodavatele elektfiiny,

j) zpfiesnûní úpravy vyúãtování uskuteãnûn˘ch dodávek elektfiiny oprávnûn˘m zákazníkÛm a zavedení nov˘ch fakturaãních poloÏek
s ohledem na informovanost zákazníkÛ o struktufie v˘sledné platby za elektfiinu.
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Vzhledem k tomu, Ïe se uvedená vyhlá‰ka stala po nûkolika rozsáhl˘ch novelách pomûrnû komplikovan˘m pfiedpisem, pfiedpokládá
ERÚ vydání zcela nové vyhlá‰ky o pravidlech trhu s elektfiinou s úãinností od 1. ledna 2006.

3.2.2 Tvorba cen

Pfiechod dal‰í rozsáhlé skupiny chránûn˘ch zákazníkÛ mezi oprávnûné zákazníky vyvolal související nezbytné zmûny v dosavadních
principech stanovení cen pro tuto kategorii zákazníkÛ. Po rozsáhl˘ch úvahách a anal˘zách moÏného v˘voje trhu s elektfiinou zvolil ERÚ va-
riantu diferenciace plateb za distribuãní sluÏby na hladinû nízkého napûtí v závislosti na charakteru odbûru. Na hladinû nízkého napûtí byl
tedy zachován pfiibliÏnû pÛvodní rozsah tarifních sazeb, kter˘ tak umoÏÀuje zákazníkÛm optimalizovat své náklady na sluÏby související
s dodávkou elektfiiny. Zavedení obdobného rozsahu distribuãních sazeb se pfiedpokládá i pro zákazníky kategorie domácností, ktefií se 
stanou oprávnûn˘mi zákazníky 1. ledna 2006. 

Mezi dal‰í faktory, které ovlivnily tvorbu cen v roce 2004 patfií i zmûna zákona o dani z pfiidané hodnoty s úãinností od 1. kvûtna 2004,
která si vyÏádala vydání nov˘ch cenov˘ch rozhodnutí ERÚ respektujících zavedenou zmûnu v˘‰e sazby danû z pfiidané hodnoty.

Mimo otázky metodiky tvorby cen za distribuci elektfiiny pro zákazníky pfiipojené na hladinû nízkého napûtí v‰ak ERÚ fie‰il i problema-
tiku zpÛsobu vyhodnocování odbûrÛ, resp. pfiípadn˘ch odchylek odbûrÛ tûchto zákazníkÛ, a to zavedením systému typov˘ch diagramÛ
a vytvofiením zásad jejich praktického pouÏití od 1. ledna 2005.

V˘sledná prÛmûrná cena dodávky elektfiiny pro chránûné zákazníky (domácnosti) byla pro rok 2005 stanovena ve v˘‰i 
2356,17 Kã/MWh (bez DPH). V porovnání s rokem 2004 vzrostla prÛmûrná cena pro tuto kategorii odbûratelÛ o 97,87 Kã/MWh, coÏ je
4,33 procenta. Na zv˘‰ení prÛmûrné ceny pro chránûné zákazníky proti roku 2004 se rÛznou mûrou podílí zmûny jednotliv˘ch sloÏek cen,
jejichÏ v˘voj v I. regulaãním období a hodnoty pro rok 2005 jsou uvedeny v tabulce ã. 1.

Cena silové elektfiiny

Zv˘‰ení ceny silové elektfiiny v˘robce âEZ, a. s., pro rok 2005, která nepodléhá regulaci, ovlivnilo cenu silové elektfiiny pro dodávky 
elektfiiny chránûn˘m zákazníkÛm a cenu silové elektfiiny na krytí ztrát v distribuãních soustavách. Proti roku 2004 se zv˘‰ení pohybuje 
v úrovni 84,50 Kã/MWh. Vzhledem ke sníÏení ceny odchylek na trhu s elektfiinou se do cen pro chránûné zákazníky promítlo zdraÏení 
silové elektfiiny v ãásteãnû zmírnûné v˘‰i 65,50 Kã/MWh.

Cena operátora trhu s elektfiinou

Cena operátora trhu s elektfiinou za ãinnost zúãtování byla po celé I. regulaãní období stanovena ve v˘‰i 4,10 Kã/MWh. Zmûny 
v obchodování na trhu s elektfiinou, vyvolané postupující liberalizací trhu s elektfiinou (zejména zavedení systému pro pfiedávání údajÛ pro
obchodní úãely, zavedení vnitrodenního a vyrovnávacího trhu a dále zavedení systému typov˘ch diagramÛ dodávek nezbytného pro 
vyhodnocování obchodÛ s elektfiinou pro zákazníky bez prÛbûhového mûfiení elektfiiny), znamenaly pro operátora trhu s elektfiinou 
v˘znamné zv˘‰ení nákladÛ na zaji‰tûní potfiebného informaãního systému, coÏ vyvolalo zv˘‰ení ceny za ãinnost zúãtování pro rok 2005 
na úroveÀ 4,63 Kã/MWh. Vzhledem k metodice pouÏité pro II. regulaãní období se tato sloÏka ceny pro koneãného zákazníka bude 
v následujících letech vyvíjet pouze v závislosti na v˘voji indexu cen prÛmyslov˘ch v˘robcÛ.

Cena systémov˘ch sluÏeb

Systémové sluÏby jsou nezbytné k zaji‰tûní vyrovnané v˘konové bilance mezi v˘robou elektfiiny a její spotfiebou. Provozovatel pfieno-
sové soustavy zaji‰Èuje tyto sluÏby prostfiednictvím nákupu podpÛrn˘ch sluÏeb, jejichÏ náklady se promítají do cen koneãn˘ch zákazníkÛ
formou ceny za systémové sluÏby. V jednotliv˘ch letech I. regulaãního období se cena systémov˘ch sluÏeb zvy‰ovala z dÛvodu rostoucích
nárokÛ na zaji‰tûní bezpeãného provozu elektrizaãní soustavy âR. Jednalo se pfiedev‰ím o nav˘‰ení objemu rezervních v˘konÛ pro pfiípa-
dy v˘padkÛ nov˘ch nejvût‰ích blokÛ v soustavû 2x1000 MW v jaderné elektrárnû Temelín.

Ceny za sluÏbu sítû

Cena za sluÏbu sítû se skládá z ceny za pfienosové sluÏby a ceny za distribuãní sluÏby. Ceny za sluÏbu sítû pro rok 2005 jsou ovlivnû-
ny nûkolika faktory:

a) Cena za pfienosové sluÏby

PrÛmûrná cena za pouÏití pfienosové soustavy klesla ze 134,56 Kã/MWh pro rok 2004 na 130,14 Kã/MWh pro rok 2005, pfiiãemÏ 
toto sníÏení se promítlo do kumulativních cen za distribuci elektfiiny na jednotliv˘ch napûÈov˘ch hladinách.

Na ceny pfienosového systému mûlo pfiím˘ dopad Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ã. 1228/2003/ES, které 
od 1. ãervence 2004 neumoÏÀuje zpoplatnit v˘voz elektfiiny Ïádn˘mi platbami. Zatímco do poloviny roku 2004 byl v˘voz zpoplatnûn cenou
za pouÏití sítí, která kryje ztráty v pfienosové soustavû, jsou nyní tyto náklady hrazeny koneãn˘mi odbûrateli v âR. DÛsledkem je mírné 
zv˘‰ení ceny za pouÏití pfienosové sítû. Zv˘‰ení ceny za pfienos je ovlivnûno i zv˘‰ením ceny silové elektfiiny, nakupované provozovatelem
pfienosové soustavy na krytí ztrát v pfienosové soustavû.

Uvedené nepfiíznivé dopady nafiízení pro pfieshraniãní pfienosy elektfiiny vedly ERÚ k provedení podrobné anal˘zy a návrhu nové 
koncepce zpoplatnûní pfienosov˘ch sluÏeb. V˘sledkem jsou opatfiení, která nekolidují s tímto nafiízením a mohou mít pozitivní efekt nebo
mohou alespoÀ eliminovat negativní dopady pro koneãné zákazníky v âR.

Uvedené nafiízení totiÏ umoÏÀuje regulovat ãinnost a v˘nosy z procesu pfiidûlování pfienosov˘ch kapacit na pfieshraniãních profilech.
Vzhledem k tomu, Ïe ãást pfiíjmÛ z aukcí pro rok 2005 byla pouÏita ke krytí povolen˘ch v˘nosÛ provozovatele pfienosové soustavy, 
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dochází v porovnání s jednotliv˘mi roky I. regulaãního období, kdy cena za rezervaci kapacity rostla v dÛsledku zvy‰ování povolen˘ch 
v˘nosÛ spoleãnosti âEPS, a. s., o eskalaãní faktor, naopak ke sníÏení ceny za rezervaci kapacity. V˘voj cen za pfienos elektfiiny je uveden
v grafu ã. 1.

Graf ã. 1 V˘voj jednotliv˘ch sloÏek cen za pfienos elektfiiny

b) Cena za distribuci

Ceny za distribuci na hladinách velmi vysokého a vysokého napûtí negativnû ovlivnilo sniÏování rezervované kapacity koneãn˘ch 
zákazníkÛ, projevující se zv˘‰ením ceny za rezervovanou kapacitu, která zaji‰Èuje distribuãním spoleãnostem krytí jejich povolen˘ch 
v˘nosÛ. Zv˘‰ení cen za pouÏití sítí, které tvofií promûnnou sloÏku tarifÛ za distribuci na obou napûÈov˘ch hladinách, bylo zpÛsobeno 
zv˘‰ením ceny silové elektfiiny, kterou distribuãní spoleãnosti nakupují na krytí ztrát. V˘voj obou uveden˘ch sloÏek ceny za distribuci mezi
roky 2004 a 2005 je uveden v grafu ã. 2.

Graf ã. 2 V˘voj jednotliv˘ch sloÏek cen za distribuci elektfiiny na napûÈov˘ch hladinách velmi vysokého a vysokého napûtí

Cena na krytí vícenákladÛ spojen˘ch s v˘kupem elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ a kombinované v˘roby elektfiiny a tepla

Cena na krytí vícenákladÛ spojen˘ch s v˘kupem elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ a z kombinované v˘roby elektfiiny a tepla je 
sniÏována v dÛsledku stabilizace nákladÛ na v˘kup elektfiiny z tûchto zdrojÛ, zpÛsobené tím, Ïe rozdíl mezi trÏní cenou elektfiiny a v˘kupní-
mi cenami z tûchto zdrojÛ se vzhledem ke zv˘‰ení trÏních cen elektfiiny sniÏuje. Souãasnû v‰ak stále vzrÛstá objem vyrobené podporova-
né elektfiiny. Cena na krytí vícenákladÛ souvisejících s v˘kupem elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ a kombinované v˘roby elektfiiny a tepla 
klesla z ceny 41,51 Kã/MWh v roce 2004 na cenu 39,45 Kã/MWh pro rok 2005. Celkové vícenáklady na podporu obnoviteln˘ch zdrojÛ 
dosáhnou v roce 2005 ãástky 1590 mil. Kã, u podpory kombinované v˘roby elektfiiny a tepla se jedná o celkov˘ objem 424 mil Kã. Podíl
jednotliv˘ch druhÛ obnoviteln˘ch zdrojÛ na celkov˘ch vícenákladech OZE je uveden v grafu ã. 3.
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Graf ã. 3 Podíl jednotliv˘ch druhÛ obnoviteln˘ch zdrojÛ na celkov˘ch vícenákladech OZE

Od roku 2005 není tento pfiíspûvek souãástí ceny za distribuci, ale je oprávnûn˘mi zákazníky hrazen jako samostatná platba, 
v pfiípadû oprávnûn˘ch zákazníkÛ je zahrnut v tarifech dodávky elektfiiny.

Ceny decentrální v˘roby

Cena za decentrální v˘robu respektuje sniÏování nákladÛ na ztráty v nadfiazen˘ch napûÈov˘ch úrovních v dÛsledku zapojení zdrojÛ 
pfiímo do niÏ‰ích hladin napûtí distribuãních soustav. V rámci zmûn v metodice regulace cen pro II. regulaãní období byla zavedena 
jednotná v˘‰e pfiíspûvku na decentrální v˘robu na v‰ech napûÈov˘ch hladinách distribuãního systému, tato cena v‰ak nadále zÛstává 
regionálnû diferencovaná.

Cena dodávky pro chránûného zákazníka

Ke zv˘‰ení prÛmûrné ceny dodávky elektfiiny o 6,78 procenta do‰lo pfiedev‰ím vlivem zv˘‰ení ceny silové elektfiiny, která je jednotliv˘-
mi dodavateli nakupována na velkoobchodním trhu, kter˘ nepodléhá cenové regulaci úfiadu. SloÏky ceny, které jsou pod pfiímou regulací
ERÚ, se v souhrnu meziroãnû zv˘‰ily o 2,51 procenta, pfiiãemÏ fiada tûchto sloÏek byla stabilizována v úrovni roku 2004 nebo dokonce 
sníÏena.

Procentní zastoupení jednotliv˘ch sloÏek, ze kter˘ch se skládá prÛmûrná cena dodávky elektfiiny pro chránûné zákazníky pro rok 2005,
je uvedeno v grafu ã. 4.

Graf ã. 4 Procentní zastoupení jednotliv˘ch sloÏek v prÛmûrné cenû dodávky elektfiiny chránûn˘m zákazníkÛm pfiipojen˘m 
na hladinû nízkého napûtí pro rok 2005

PrÛmûrné zv˘‰ení ceny pro chránûné zákazníky na hladinû nízkého napûtí ve srovnání s rokem 2004 ãiní 4,33 procenta, pfiiãemÏ 
zv˘‰ení prÛmûrné ceny v jednotliv˘ch regionech se pohybuje v rozmezí od 2,1 procenta u Západoãeské energetiky, a. s., do 5,0 procent
u Severomoravské energetiky, a. s. a V˘chodoãeské energetiky, a. s. – tabulka ã. 2.
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Tabulka ã. 2 Zmûny prÛmûrn˘ch cen v kategorii maloodbûru domácností v regionech jednotliv˘ch dodavatelÛ 
mezi roky 2004 a 2005

V˘voj úrovnû prÛmûrn˘ch cen dodávek elektfiiny pro kategorii maloodbûru domácnosti v regionech jednotliv˘ch dodavatelÛ je uveden
v grafu ã. 5. Zv˘‰ení cen dodávky elektfiiny v jednotliv˘ch distribuãních spoleãnostech se li‰í v dÛsledku stanovení regionálních cen elektfii-
ny, které jsou urãeny na základû povolen˘ch nákladÛ distribuãních spoleãností na zaji‰tûní dodávek elektfiiny pro koneãné zákazníky.

Graf ã. 5 V˘voj prÛmûrn˘ch cen dodávek elektfiiny zákazníkÛm kategorie maloodbûru domácností u jednotliv˘ch dodavatelÛ

3.2.3 Charakteristika cenov˘ch rozhodnutí

Struktura i obsah cenového rozhodnutí ERÚ, pfiipravovaného v prÛbûhu roku 2004, kter˘m se stanovily ceny elektfiiny a souvisejících
sluÏeb pro rok 2005, byly zachovány v obdobném rozsahu jako v pfiedchozím roce. Uvedené rozhodnutí lze charakterizovat následujícími
skuteãnostmi a zmûnami:

• byla zavedena podrobnûj‰í kategorizace kombinované v˘roby elektfiiny a tepla na zdroje do 1 MWe vãetnû a od 1 do 5 MWe vãetnû,
pro nûÏ je zavedena moÏnost volby mezi podporou formou minimálních v˘kupních cen nebo formou pevn˘ch pfiíspûvkÛ k trÏní cenû,
a na zdroje nad 5 MWe, pro nûÏ je uplatÀována pouze podpora formou pevn˘ch pfiíspûvkÛ k trÏní cenû,

• byly upraveny minimální v˘kupní ceny elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie oproti úrovni roku 2004 a souãasnû byla provedena dal-
‰í diferenciace minimálních v˘kupních cen elektfiiny pro malé vodní elektrárny a vûtrné elektrárny v závislosti na dobû uvedení v˘robny
do provozu,

• v souladu s pfiipravovan˘m zákonem o podpofie vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ byl dosavadní princip podpory spoluspalování bioma-
sy a fosilních paliv formou minimálních v˘kupních cen nahrazen systémem podpory formou pevn˘ch pfiíspûvkÛ k trÏní cenû 
elektfiiny sjednávané mezi v˘robcem a odbûratelem (obchodníkem, resp. koneãn˘m zákazníkem); souãasnû ERÚ rozli‰il tfii 
kategorie spoluspalování biomasy a fosilních paliv v závislosti na druhu spalované biomasy, a to na biomasu bílou, hnûdou a cílenû 
pûstovanou, které se odli‰ují v˘‰í poskytovaného pfiíspûvku,

• sníÏila se prÛmûrná cena za pfienos jako dÛsledek zmûny metodiky regulace pro II. regulaãní období,

Spoleãnost Maloodbûr domácností [%]

E.ON Energie, a. s. 3,50

PraÏská energetika, a. s. 4,30

Severoãeská energetika, a. s. 4,90

Severomoravská energetika, a. s. 5,00

Stfiedoãeská energetická, a. s. 4,90

V˘chodoãeská energetika, a. s. 5,00

Západoãeská energetika, a. s. 2,10



• byla zavedena jednosloÏková cena za pouÏití sítí provozovatelÛ regionálních distribuãních soustav na hladinû vysokého napûtí, která je
vhodná pro odbûry s dobou vyuÏití maxima do 300 hod/rok (tj. odbûry sezónního charakteru); v tomto pfiípadû odbûratel jiÏ nehradí 
cenu za rezervaci kapacity,

• cena na krytí vícenákladÛ spojen˘ch s v˘kupem elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ a kombinované v˘roby elektfiiny a tepla jiÏ není nadá-
le souãástí ceny za distribuci, ale stala se samostatnou platbou oprávnûn˘ch zákazníkÛ (v pfiípadû chránûn˘ch zákazníkÛ je tato cena
souãástí v˘sledn˘ch tarifÛ za dodávku elektfiiny); tuto cenu hradí v‰ichni koneãní zákazníci vãetnû lokální spotfieby v˘robcÛ a ostatní
spotfieby provozovatelÛ distribuãních soustav,

• cena za ãinnost zúãtování Operátorem trhu s elektfiinou, a. s., byla zv˘‰ena na 4,63 Kã/MWh; souãasnû do‰lo ke zmûnû zpÛsobu 
v˘bûru poplatku a rozsahu zpoplatnûného odbûru, kdy od 1. ledna 2005 hradí tuto cenu v‰ichni koneãní zákazníci vãetnû lokální 
spotfieby v˘robcÛ a ostatní spotfieby provozovatelÛ distribuãních soustav; v pfiípadû chránûn˘ch zákazníkÛ je tato platba souãástí 
tarifÛ za dodávku elektfiiny.

S ohledem na skuteãnost, Ïe se v‰ichni zákazníci z kategorie „podnikatelského maloodbûru“ stali od 1. ledna 2005 oprávnûn˘mi, 
zanikl v˘znam pÛvodního cenového rozhodnutí pro chránûné zákazníky z v˘‰e uvedené kategorie a byl nahrazen cenov˘m rozhodnutím
ERÚ, kter˘m se stanovily pevné ceny distribuce elektfiiny oprávnûn˘m zákazníkÛm ze sítí nízkého napûtí. Cenové rozhodnutí zachovává 
pfiibliÏnû shodn˘ rozsah s pÛvodní tarifní strukturou platnou v pfiedcházejících letech pro zákazníky kategorie podnikatelského maloodbûru,
av‰ak definuje ceny a podmínky pro distribuãní sazby platné pro tuto kategorii odbûratelÛ v roce 2005. K uveden˘m cenám se dále 
pfiipoãítávají ceny za systémové sluÏby, na krytí vícenákladÛ spojen˘ch s v˘kupem elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ a kombinované v˘roby
elektfiiny a tepla a za ãinnost zúãtování OTE podle cenového rozhodnutí, kter˘m jsou stanoveny ceny elektfiiny a souvisejících sluÏeb.

Cenové rozhodnutí ERÚ, kter˘m se stanovují maximální ceny elektfiiny a podmínky pro dodávku elektfiiny chránûn˘m zákazníkÛm 
ze sítí nízkého napûtí, obsahuje jiÏ pouze ceny dodávky elektfiiny pro kategorii domácností. V porovnání s rokem 2004 doznal rozsah 
tarifní struktury urãit˘ch zmûn:

• s ohledem na nízké zastoupení nûkter˘ch sazeb s pfiepokládan˘m vysok˘m vyuÏitím pfiíkonu byly tyto slouãeny s ostatními více vyuÏí-
van˘mi sazbami pro stejn˘ charakter spotfieby,

• byla zavedena nová tarifní sazba pro odbûry tepeln˘ch ãerpadel, která budou uvedena do provozu od 1. dubna 2005 a kde jiÏ 
nebude docházet k dotacím v rámci distribuãních tarifÛ; tarif pro tepelná ãerpadla uvedená do provozu pfied tímto datem by mûl b˘t
i nadále ãásteãnû zv˘hodnûn.

3.3 Plynárenství

Rok 2004 znamenal v ãinnosti úfiadu rok pfiípravy podmínek pro pfiizpÛsobení organizace trhu s plynem na zahájení procesu liberaliza-
ce. Energetick˘ regulaãní úfiad, pfies termínové problémy spojené s pfiípravou novely energetického zákona, pfiipravil sekundární normu, 
která pfiizpÛsobuje organizaci trhu zcela nov˘m podmínkám. 

3.3.1 Pravidla trhu s plynem

V souladu s ustanoveními energetického zákona se od 1. ledna 2005 oprávnûn˘mi zákazníky stávají v‰ichni koneãní zákazníci, ktefií
mají roãní spotfiebu vy‰‰í neÏ 15 mil. m3, dále v‰ichni drÏitelé licence na v˘robu elektfiiny spalující plyn v tepeln˘ch elektrárnách nebo pfii
kombinované v˘robû elektfiiny a tepla, a to v rozsahu své spotfieby na tuto v˘robu. Dal‰ím krokem v liberalizaci trhu je leden roku 2006, kdy
se stanou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci kromû domácností a leden 2007, kdy se oprávnûn˘mi zákazníky stanou 
v‰ichni koneãní odbûratelé a trh s plynem se otevfie úplnû.

Status oprávnûného zákazníka je spojen s moÏností volby dodavatele zemního plynu. Je v‰ak spojen rovnûÏ s povinnostmi, které 
vypl˘vají z úãasti na liberalizovaném trhu. Chránûn˘ zákazník nemá právo volby dodavatele, proto mu územnû pfiíslu‰n˘ dodavatel zaji‰Èu-
je v‰echny sluÏby spojené s dodávkou zemního plynu aÏ do jeho odbûrného místa za regulované ceny, které jsou stanoveny úfiadem.

Pfii stanovení cen plynu a souvisejících sluÏeb pro rok 2005 musel úfiad reagovat na postupné otevírání trhu s plynem vydáním nové 
vyhlá‰ky ã. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. Základními principy fungující na trhu s plynem jsou:

a) rozdûlení území âeské republiky do bilanãních zón, jejichÏ správci jsou souãasní provozovatelé regionálních distribuãních soustav,

b) virtualizace reáln˘ch podzemních zásobníkÛ plynu do jednoho za kaÏdého provozovatele,

c) vymezení pfiepravy plynu pfii respektování kombinací párÛ vstupních a v˘stupních bodÛ plynárenské soustavy,

d) vymezení smluv o pfiepravû a distribuci plynu jako konkretizace smluvních typÛ, upraven˘ch v § 75 energetického zákona; pfii 
respektování podstatn˘ch náleÏitostí tûchto smluv vymezují pravidla trhu s plynem roãní smlouvy s pevnou kapacitou nebo pfieru‰i-
telnou kapacitou, mûsíãní smlouvy s pevnou kapacitou nebo s pfieru‰itelnou kapacitou,

e) zavedení základních ãasov˘ch úsekÛ pro organizaci trhu s plynem, kter˘mi jsou plynárensk˘ rok (od 1. fiíjna do konce záfií 
následujícího roku), skladovací rok (od 1. dubna do konce bfiezna následujícího roku) a plynárensk˘ den (zaãíná v 6,00 hodin),

f) úprava postupu rezervace kapacit v pfiepravní a distribuãních soustavách a v podzemních zásobnících plynu, vãetnû ãasov˘ch 
termínÛ pro rezervace, postup uzavírání smluv s pfieru‰itelnou kapacitou aÏ po vyãerpání pevné kapacity, úprava moÏnosti pfievodu
rezervované kapacity mezi úãastníky trhu,

g) „congestion management“ pfiepravní soustavy a distribuãních soustav, 
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h) vymezení základního rámce pro regulaci cen za pfiepravu a distribuci plynu, 

i) úprava denních nominací dodávek plynu a systém renominací, 

j) úprava obchodního a fyzického vyrovnávání odchylek, 

k) stanovení termínÛ pro uskuteãnûní zmûny dodavatele, úprava postupu provozovatele soustavy a dodavatele plynu pfii zmûnû 
dodavatele,

l) úprava vyúãtování uskuteãnûn˘ch dodávek plynu oprávnûn˘m zákazníkÛm, mûfiení a vyhodnocení odchylek a jejich vypofiádání.

3.3.2 Tvorba cen

V odvûtví plynárenství stanovuje ERÚ ceny pfiepravy plynu a distribuce plynu jednou roãnû, vÏdy s platností od 1. ledna. Zmûny spoje-
né se zmûnou ceny energie zemního plynu v‰ak lze provádût s platností od 1. dubna, 1. ãervence a 1. fiíjna daného roku. V prÛbûhu roku
2004 byly ceny dodávky zemního plynu sníÏeny k 1. dubnu na základû sníÏení nákupních cen zemního plynu spoleãnosti Transgas, a. s.
Dal‰í mírné sníÏení ceny bylo vyvoláno zmûnou zákona o dani z pfiidané hodnoty k 1. kvûtnu 2004. Naopak, k v˘raznému nav˘‰ení cen do-
dávky zemního plynu jako reakce na nárÛst ceny konkurenãních paliv, lehkého a tûÏkého topného oleje, do‰lo k 1. fiíjnu 2004. Ceny platné 
ve 4. ãtvrtletí roku 2004 témûfi dosáhly úrovnû zatím nejvy‰‰ích cen z 1. ãtvrtletí roku 2002. V˘voj pfiedacích cen zemního plynu 
od spoleãnosti Transgas, a. s., regionálním distribuãním spoleãnostem je uveden v grafu ã. 6.

Graf ã. 6 V˘voj pfiedacích cen zemního plynu od spoleãnosti Transgas, a. s. regionálním distribuãním spoleãnostem

MoÏnost oprávnûn˘ch zákazníkÛ sjednat si po 1. lednu 2005 sluÏby spojené s dodávkou plynu znamenala pro ERÚ úkol stanovit pro
tuto skupinu zákazníkÛ cenu za pfiepravu plynu a ceny za distribuci plynu. Na základû anal˘z proveden˘ch v prÛbûhu 1. pololetí roku 2004
a predikcí moÏného v˘voje chování plynárensk˘ch spoleãností, v souvislosti s oddûlením ãinnosti distribuce nebo pfiepravy 
od obchodu s plynem, ERÚ stanovil metodiku v˘poãtu cen za tyto sluÏby.

Cena za pfiepravu

Pfieprava plynu zahrnuje náklady spojené s dopravou zemního plynu pfiepravním systémem âR a náklady související s vyrovnáním 
plynárenské soustavy âR. Zatímco v roce 2004, kdy v‰ichni zákazníci byli zákazníky chránûn˘mi a cena za pfiepravu byla souãástí integro-
vaného tarifu spolu s cenou podzemních zásobníkÛ, bylo pro rok 2005 nutné pro zákazníky, ktefií se stali oprávnûn˘mi, definovat 
samostatnou cenu za pfiepravu. Oddûlení tûchto sloÏek je mimo jiné dáno i odli‰ností práva pfiístupu k tûmto zafiízením. Pro pfiístup 
k pfiepravní soustavû je uplatÀován regulovan˘ pfiístup tfietích stran, u zásobníkÛ plynu pfiístup sjednan˘ (bez vlivu ERÚ na cenu 
za uskladnûní). 

Jedná se o pevnou jednosloÏkovou cenu, která je, s ohledem na malou rozlohu âR, pro cel˘ trh jednotná a distanãnû nezávislá. Cena
je vztaÏena na poÏadovanou maximální denní kapacitu, tedy na mnoÏství plynu, které je tfieba pfiepravit bûhem jednoho dne. Pevná cena
za rezervovanou pevnou kapacitu byla pro rok 2005 stanovena ve v˘‰i 23 059,30 Kã/tis.m3. Uvedená cena je cena roãní, platná pfii 
uzavfiení roãní smlouvy o pfiepravû. 

Vyhlá‰ka ã. 673/2004 Sb. umoÏÀuje uzavírat smlouvu o pfiepravû rovnûÏ na období krat‰í, od jednoho do 12 mûsícÛ. Stanovení ceny
na krat‰í období neÏ jeden rok vycházelo ze skuteãnosti, Ïe v rÛzn˘ch mûsících roku je pfiepravní soustava vyuÏívána rÛznou mûrou 
a tedy nároãnost zabezpeãení pfiepravní kapacity pro krat‰í období závisí na konkrétních kalendáfiních mûsících a na délce období. Úfiad
stanovil faktory pro jednotlivé kalendáfiní mûsíce, jejichÏ hodnoty umoÏÀují urãit ceny za pfiepravu pfii uzavírání mûsíãních smluv o pfiepravû
z ceny roãní.
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Platba za pfiekroãení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvû, která se od 1. ledna 2005 uplatÀuje, byla stanovena s cílem 
neohroÏení stability pfiepravní soustavy a zamezení spekulacím pfii sjednávání kapacit. 

S povinností denního bilancování pfiepravní soustavy souvisí dal‰í nové ceny a platby, které pro subjekty bilancování ERÚ stanovil.
V˘sledkem anal˘zy akumulace pfiepravní soustavy bylo nastavení koeficientÛ pro v˘poãet bilanãní a nominaãní tolerance. Stanoven byl 
rovnûÏ postup pro urãení plateb za mimotoleranãní bilanãní odchylku a mimotoleranãní nominaãní odchylku.

Za mimotoleranãní bilanãní odchylku byla pro rok stanovena pevná cena 106,60 Kã/MWh. Pevná cena za mimotoleranãní nominaãní
odchylku je 53,30 Kã/MWh. Pro fyzické vybilancování pfiepravní soustavy byla pro 1. ãtvrtletí roku 2005 stanovena pevná cena za chybû-
jící bilanãní plyn ve v˘‰i 890,24 Kã/MWh a za pfieb˘vající bilanãní plyn pevná cena 222,56 Kã/MWh.

Cena za distribuci

Definování a osamostatnûní ceny za distribuci od ostatních ãinností a sluÏeb je, stejnû jako u pfiepravy plynu, primárnû vyvoláno 
existencí oprávnûn˘ch zákazníkÛ a umoÏnûním naplnûní jejich základního práva volby dodavatele. 

V cenû za distribuci jsou uhrazeny náklady pfiíslu‰n˘ch distribuãních spoleãností, které souvisí s dopravou zemního plynu distribuãními
systémy, opravami a údrÏbou potrubního systému, mûfiením, odeãty a fakturací. S ohledem na odli‰nou nákladovost distribuce v jednotli-
v˘ch regionech mohou b˘t i v˘sledné ceny pro kaÏdou regionální distribuãní spoleãnost rÛzné. 

Ceny za distribuci, které jsou, na rozdíl od ceny pfiepravy, vyjádfieny jako ceny dvousloÏkové, jsou vztaÏeny ke dvûma základnám.
Promûnná sloÏka ceny je hrazena v závislosti na odebraném mnoÏství plynu, stálá sloÏka ceny je v pfiípadû mal˘ch odbûratelÛ vyjádfiena
ve formû stál˘ch mûsíãních platÛ, v pfiípadû vût‰ích odbûrÛ ve formû ceny za maximální denní kapacitu. PrÛmûrné ceny za distribuci pro
rok 2005 jsou uvedeny v grafu ã. 7.

Graf ã. 7 PrÛmûrné ceny za distribuci pro rok 2005

Koneãné ceny za distribuci byly stanoveny pro jednotlivá odbûrová pásma v kaÏdé kategorii zákazníkÛ. Tento soubor cen je shodn˘ 
pro celé zásobovací území jedné distribuãní spoleãnosti. Princip, na jehoÏ základû byla stanovena metodika pro v˘poãet cen za distribuci,
vychází z toho, Ïe náklady na vyuÏívání distribuãní soustavy jsou rozdûlovány podle vyuÏívání distribuãní soustavy zákazníky daného 
odbûrového pásma v dané kategorii zákazníkÛ, s pfiihlédnutím k pfiipojení k dálkovodÛm a místním sítím. Míra vyuÏívání distribuãní sousta-
vy jednotliv˘mi kategoriemi zákazníkÛ závisí na kapacitû vyuÏívané na úrovni dálkovodÛ a na úrovni místních sítí a na poãtu zákazníkÛ 
jednotliv˘ch kategorií pfiipojen˘ch na dálkovody a poãtu zákazníkÛ jednotliv˘ch kategorií pfiipojen˘ch na místní sítû. Na základû rozdûlení 
nákladÛ na distribuci je moÏné rozdûlit i povolené v˘nosy na jednotlivé kategorie a následnû tak stanovit ceny pro jednotlivé kategorie 
zákazníkÛ a odbûrová pásma. 

Distribuci plynu, stejnû jako jeho pfiepravu, lze realizovat na základû roãních smluv o distribuci na období jednoho roku a déle, 
ale rovnûÏ na základû smluv mûsíãních na období krat‰í, od jednoho mûsíce do 12 mûsícÛ. Ceny distribuce, které pro rok 2005 ERÚ 
stanovil, jsou ceny platné pro roãní smlouvy s pevnou distribuãní kapacitou. Pro období krat‰í neÏ jeden rok jsou stanoveny faktory 
kalendáfiních mûsícÛ, pomocí nichÏ se urãuje cena distribuce pro mûsíãní smlouvy. Pfiepoãtena je v‰ak pouze fixní ãást ceny, promûnná
sloÏka se nemûní. Pro tyto pfiípady mají uÏivatelé se sjednan˘m odbûrem nad 9,45 MWh/rok dále moÏnost volby mezi dvûma v˘sledn˘mi
hodnotami podle vzorcÛ stanoven˘ch ERÚ v cenovém rozhodnutí.

V pfiípadû pfiekroãení denní rezervované distribuãní kapacity sjednané ve smlouvû s provozovatelem distribuãní soustavy je oprávnûn˘
zákazník nebo obchodník povinen uhradit provozovateli distribuãní soustavy platbu urãenou za toto pfiekroãení podle vzorce stanoveného
v cenovém rozhodnutí. 
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Ceny pro chránûné zákazníky 

Kalkulace provedené v roce 2004 a samotné stanovení ceny za dodávku pro chránûné zákazníky pro 1. ãtvrtletí roku 2005 vycházelo
rovnûÏ z novû koncipovan˘ch regulaãních vzorcÛ.

Cena od obchodníka spoleãnosti Transgas, a. s., pfiíslu‰n˘m drÏitelÛm licence, ktefií dodávají plyn chránûn˘m zákazníkÛm pfiipojen˘m
k regionálním distribuãním soustavám, v rozsahu dodávek chránûn˘m zákazníkÛm, je stanovena jako dvousloÏková, tak jako v pfiedchozím
období. Podkladem pro stanovení této ceny jsou predikce v˘voje importních cen zemního plynu dané pfiedev‰ím v˘vojem cen lehkého a tûÏ-
kého topného oleje na svûtov˘ch trzích, predikce kurzu ãeské koruny k americkému dolaru a k euru. Dále se cena koriguje o rozdíl mezi
skuteãn˘mi náklady na nákup plynu spoleãností Transgas, a. s., a úfiadem stanovenou cenou v pfiedchozím uzavfieném ãtvrtletí. Tato cena
se promítá do koneãné ceny za dodávku chránûnému zákazníkovi. Graf ã. 8 znázorÀuje procentní skladbu ceny dodávky pro koneãného
zákazníka.

Graf ã. 8 Struktura ceny pro koneãné zákazníky

Novû je stanovena platba za pfiekroãení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvû mezi obchodníkem spoleãnosti
Transgas, a. s., a pfiíslu‰n˘m drÏitelem licence, kter˘ dodává plyn chránûn˘m zákazníkÛm pfiipojen˘m k regionální distribuãní soustavû.

Cena dodávky od pfiíslu‰ného drÏitele licence, kter˘ dodává plyn chránûn˘m zákazníkÛm, je stanovena jako dvousloÏková a je 
rozdílná pro jednotlivé kategorie zákazníkÛ a odbûrná pásma v rámci tûchto kategorií. Ceny pro jednotlivé kategorie a odbûrová pásma 
zákazníkÛ jsou odvozovány od nákladÛ, které tyto odbûry skuteãnû vyvolávají. 

âást ceny je vztaÏena k odebranému mnoÏství plynu a je chápána jako promûnná. Druhá ãást je zafixována v pfiípadû mal˘ch 
odbûratelÛ ve formû stál˘ch mûsíãních platÛ, v pfiípadû vût‰ích odbûrÛ ve formû ceny za maximální denní kapacitu. 

PfiestoÏe nebyla cena energie zemního plynu od spoleãnosti Transgas, a. s., plynu mezi 4. ãtvrtletím 2004 a 1. ãtvrtletím 2005 
zmûnûna, cena pro koneãné odbûratele se v závislosti na konkrétní distribuãní spoleãnosti zmûnila od -1,4 procenta do +3,7 procenta. 
Za celou âR se jednalo o nárÛst v prÛmûru o 1,4 procenta. DÛvodem uvedeného v˘voje je zmûna prÛmûrné pfiedací ceny od spoleãnosti
Transgas, a. s., která se stává vstupem do v˘poãtÛ cen pro koneãné odbûratele jednotliv˘ch distribuãních spoleãností. V˘voj prÛmûrn˘ch
cen pro jednotlivé kategorie zákazníkÛ je znázornûn v grafu ã. 9.

Graf ã. 9 V˘voj prÛmûrn˘ch cen dodávky pro jednotlivé kategorie zákazníkÛ
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Lokální distribuãní soustavy

Novela energetického zákona pfiiná‰í základní zmûny v právech a povinnostech provozovatelÛ lokálních distribuãních soustav. Do kon-
ce roku 2004 mohli provozovatelé lokálních distribuãních soustav dodávat zemní plyn zákazníkÛm pfiipojen˘m k jejich soustavám, aniÏ by
museli b˘t drÏiteli licence na obchod s plynem a ceny, za které dodávku uskuteãÀovali, byly vûcnû usmûrÀované. Novela energetického 
zákona nepfiipou‰tí dodávku zemního plynu, pokud dodavatel není drÏitelem licence na obchod s plynem. Ceny za distribuci zemního 
plynu lokálními distribuãními soustavami a ceny dodávky zemního plynu chránûn˘m zákazníkÛm pfiipojen˘m k lokálním distribuãním 
soustavám jsou nyní stanovovány jako ceny pevné, resp. maximální, obdobnû jako u provozovatelÛ regionálních distribuãních soustav.

3.3.3 Charakteristika cenov˘ch rozhodnutí

Cenová rozhodnutí ERÚ, vydaná v listopadu roku 2004, se od 1. ledna 2005 v˘raznû li‰í jak strukturou, tak i obsahem ve srovnání
s pfiedcházejícím obdobím. Pfiíãinou zmûny je zahájení liberalizace trhu s plynem, konkrétnû vyãlenûní oprávnûn˘ch zákazníkÛ z dosavad-
ních zákazníkÛ chránûn˘ch.

Zmûny spoãívají pfiedev‰ím v tûchto bodech:

• v novû zafiazené ãásti, ve které jsou stanoveny ceny pfiepravy a distribuce zemního plynu, jsou urãeny ceny pro hrazení sluÏeb 
spojen˘ch s dodávkou zemního plynu oprávnûn˘m zákazníkÛm,

• cenové rozhodnutí obsahuje kromû cen plynu a cen sluÏeb souvisejících s dodávkou plynu i ceny související s bilancováním pfiepravní
soustavy a platby za pfiekroãení sjednané kapacity,

• struktura ãásti cenového rozhodnutí, ve které jsou uvedeny ceny za dodávku pro chránûného zákazníka, se li‰í pouze v tom, Ïe je 
zafiazena platba za pfiekroãení sjednané kapacity, kterou je oprávnûna úãtovat spoleãnost Transgas, a. s., pfiíslu‰n˘m drÏitelÛm 
licence, ktefií dodávají plyn chránûn˘m zákazníkÛm,

• ve zvlá‰tní ãásti cenového rozhodnutí je uvedeno, které ceny a jak˘m zpÛsobem se uÏívají pro distribuci lokálními distribuãními 
soustavami a pro dodávku zemního plynu chránûn˘m zákazníkÛm pfiipojen˘m k lokálním distribuãním soustavám,

• ve srovnání s cenami v I. regulaãním období byly zmûnûny nûkteré technické jednotky. Ceny, které mají za základ maximální denní 
kapacitu, jsou vztaÏeny na objemovou jednotku zemního plynu (m3), vzhledem k tomu, Ïe odráÏí potfiebnou kapacitu daného zafiízení
(potrubí, podzemní zásobník, regulaãní stanice, kompresní stanice, mûfiení). Kapacita tûchto zafiízení je dána v objemov˘ch jednotkách
a je tedy zfiejmé, Ïe cena za pouÏití tûchto zafiízení má odráÏet jejich technické parametry a b˘t vztaÏena na m3. Do konce roku 2004
se i tyto ceny udávaly v energetick˘ch jednotkách (kWh, MWh).

3.4 Teplárenství

3.4.1 Regulace cen v teplárenství

Odvûtví teplárenství je charakteristické velk˘m mnoÏstvím a rÛznorodostí podnikatelsk˘ch subjektÛ. PÛsobí zde malé, stfiední a velké
spoleãnosti se znaãn˘mi rozdíly roãních dodávek tepelné energie, pfiiãemÏ kaÏd˘ podnikatelsk˘ subjekt má pro v˘robu a rozvod tepelné 
energie své specifické podmínky.

Podnikatelské subjekty v teplárenství je moÏné charakterizovat jako lokální monopoly, kdyÏ v jednotliv˘ch lokalitách je omezena 
moÏnost volby jiného zpÛsobu vytápûní. Toto omezení je dáno stávajícími rozvody tepelné energie a zemního plynu a také energetick˘mi
koncepcemi jednotliv˘ch mûst. Vliv konkurence je tedy v jednotliv˘ch lokalitách rÛzn˘ a nûktefií odbûratelé nemají moÏnost alternativního
zpÛsobu vytápûní nebo jen s nemal˘mi investiãními náklady.

Energetick˘ regulaãní úfiad pfii regulaci cen tepelné energie vychází z § 6 zákona ã. 526/1990 Sb., o cenách, ve znûní pozdûj‰ích 
pfiedpisÛ. Cena tepelné energie je tedy cenou vûcnû usmûrÀovanou, do níÏ lze promítnout pouze ekonomicky oprávnûné náklady, 
pfiimûfien˘ zisk a daÀ z pfiidané hodnoty. Od roku 2001 pro kaÏd˘ regulovan˘ rok ERÚ postupnû upfiesÀoval závazn˘ postup pfii tvorbû 
ceny tepelné energie.

3.4.2 Hodnocení regulace cen tepelné energie v roce 2004

V cenovém rozhodnutí ã. 21/2003 k cenám tepelné energie pro rok 2004 stanovil ERÚ cenové úrovnû pro jednotlivé úrovnû pfiedání
tepelné energie. Cenové úrovnû byly urãeny zvlá‰È pro ceny tepelné energie vyrobené z uhlí (ãerné uhlí, hnûdé uhlí a brikety) a zvlá‰È pro
ceny tepelné energie vyrobené z ostatních paliv (zahrnuje zejména zemní plyn, topn˘ olej, komunální odpad, koks apod.).

Cenové úrovnû pfiedstavují referenãní hodnotu pro porovnání v˘‰e uplatÀovan˘ch cen od v˘robcÛ a distributorÛ tepelné energie. Pro
ceny tepelné energie, které jsou kalkulovány pod pfiíslu‰nou cenovou úrovní, se vztahují pouze pravidla vûcného usmûrÀování cen a pro
ceny tepelné energie, které jsou kalkulovány nad pfiíslu‰nou cenovou úrovní, platí vedle vûcného usmûrÀování cen také omezení 
meziroãního nárÛstu stál˘ch nákladÛ. Pomocí cenov˘ch úrovní do‰lo k ãásteãnému uvolnûní regulace pro niÏ‰í ceny tepelné energie.

V pfiíloze cenového rozhodnutí pro rok 2004 byly vymezeny ekonomicky oprávnûné náklady a upfiesnûny náklady, které se nepovaÏují
za ekonomicky oprávnûné v cenû tepelné energie. Dále byla stanovena struktura kalkulaãního vzorce ceny tepelné energie a nadefinovány
moÏné cenové lokality, ve kter˘ch je cena kalkulována a uplatÀována pfii stejn˘ch podmínkách pro v‰echny odbûratele. Pfiesnûj‰í pravidla
pro závaznou tvorbu ceny tepelné energie vedly k lep‰í kontrolovatelnosti a transparentnosti cen v roce 2004.
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Úfiad v roce 2004 zvefiejnil na sv˘ch internetov˘ch stránkách databáze cen tepelné energie za roky 2001 aÏ 2004 od drÏitelÛ licence
na v˘robu a rozvod tepelné energie. Databáze slouÏí nejen jako zdroj informací o trÏním prostfiedí pro dodavatele tepelné energie (v˘robce
a distributory), ale také pro odbûratele tepelné energie (obce, bytová druÏstva, popfi. koneãné spotfiebitele), ktefií tento pfiehled mohou 
vyuÏít k tlaku na ceny tepelné energie v zájmu koneãn˘ch spotfiebitelÛ. Tím bude dosaÏen urãit˘ samoregulující efekt tam, kde je nedosta-
teãné konkurenãní prostfiedí.

ZvefiejÀování cen mÛÏe do jisté míry nahradit pracnou kontrolu ekonomicky oprávnûn˘ch nákladÛ a jejich struktury, provádûnou ERÚ
nebo Státní energetickou inspekcí na základû Ïádostí od odbûratelÛ, které vycházejí z jejich nedostateãné informovanosti.

3.4.3 V˘voj cen tepelné energie

Vzhledem ke zpÛsobu regulace cen v teplárenství dochází v jednotliv˘ch lokalitách k rÛzné zmûnû v˘‰e cen tepelné energie. Vedle 
povoleného nárÛstu stál˘ch nákladÛ a zisku a zmûn nákladÛ na pouÏívané palivo k v˘robû tepelné energie má na v˘‰i kalkulované ceny vliv
pfiedev‰ím zlep‰ování úãinnosti tepelného zafiízení, sniÏování tepeln˘ch ztrát, pfiipojování a odpojování odbûrn˘ch míst nebo nestálé 
povûtrnostní podmínky.

Na základû údajÛ z databáze cen od drÏitelÛ licence na v˘robu a rozvod tepelné energie je v tabulce ã. 3 a ã. 4 uveden pfiehled v˘vo-
je prÛmûrn˘ch cen tepelné energie (Kã/GJ vãetnû DPH) a mnoÏství dodané tepelné energie (GJ) na jednotliv˘ch úrovních pfiedání v letech
2002 aÏ 2004. Pro v˘poãet prÛmûrn˘ch cen tepelné energie byly pouÏity v˘sledné ceny tepelné energie za roky 2002 aÏ 2003, pro rok
2004 jde o ceny pfiedbûÏnû kalkulované k 1. lednu 2004. PrÛmûrné ceny na jednotliv˘ch úrovních pfiedání jsou zároveÀ porovnávány 
k jednotliv˘m cenov˘m úrovním, které byly stanoveny cenov˘m rozhodnutím ERÚ pro rok 2004.

Tabulka ã. 3 obsahuje prÛmûrné ceny tepelné energie vyrobené z uhlí na jednotliv˘ch úrovních pfiedání. Na nûkter˘ch úrovních 
pfiedání do‰lo k v˘raznému sníÏení mnoÏství dodané tepelné energie, coÏ mûlo za dÛsledek nárÛst ceny. V nûkter˘ch pfiípadech pfii sníÏe-
ní mnoÏství dodané tepelné energie naopak cena klesla.

Tabulka ã. 3 PrÛmûrné ceny tepelné energie vyrobené z uhlí

Tabulka ã. 4 obsahuje prÛmûrné ceny tepelné energie vyrobené z jiného paliva neÏ z uhlí. Z pfiehledu je patrné, Ïe do‰lo k postupné-
mu nárÛstu cen na v‰ech úrovních pfiedání. Na zv˘‰ení ceny tepelné energie, urãené v koneãné spotfiebû domácnostem, se mÛÏe 
v nûkter˘ch cenov˘ch lokalitách podílet i postupné sjednocení cen u dodavatelÛ, ktefií uplatÀovali rozdílnou cenu pro domácnosti a ostatní 
odbûratele.
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ÚroveÀ pfiedání 2002 2003 2004

Cena [Kã/GJ] 165,68 169,79 165,78

Dodávky z v˘roby pfii v˘konu nad 10 MWt MnoÏství [GJ] 15 617 024 19 325 355 20 014 998

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 160

Cena [Kã/GJ] 325,54 296,74 344,48

Dodávky z v˘roby pfii v˘konu do 10 MWt MnoÏství [GJ] 394 130 443 007 297 908

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 265

Cena [Kã/GJ] 212,46 217,59 223,05

Dodávky z primárního rozvodu MnoÏství [GJ] 55 836 664 59 066 708 63 180 534

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 240

Cena [Kã/GJ] 272,30 278,21 281,45

Dodávky v centrální v˘mûníkové stanici MnoÏství [GJ] 7 304 248 7 998 913 7 846 800

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 265

Cena [Kã/GJ] 327,41 332,25 325,82

Dodávky z rozvodÛ z blokové kotelny MnoÏství [GJ] 527 082 485 343 442 228

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 290

Cena [Kã/GJ] 308,08 310,97 317,88

Dodávky ze sekundárních rozvodÛ MnoÏství [GJ] 23 078 978 28 096 699 28 605 069

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 290

Cena [Kã/GJ] 317,58 330,56 329,26

Dodávky z domovní pfiedávací stanice MnoÏství [GJ] 2 854 396 3 179 820 4 059 830

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 290



Tabulka ã. 4 PrÛmûrné ceny tepelné energie vyrobené z ostatního paliva

V tabulce ã. 5 je porovnán v˘voj mnoÏství a prÛmûrn˘ch cen tepelné energie v letech 2002 aÏ 2004 vyrobené z uhlí a z ostatního 
paliva. V˘voj celkového mnoÏství tepelné energie a prÛmûrn˘ch cen v letech 2002 aÏ 2004 znázorÀují grafy ã. 10 a ã. 11.

Tabulka ã. 5 PrÛmûrné ceny a mnoÏství dodané tepelné energie

Graf ã. 10 Celkové mnoÏství dodané tepelné energie v letech 2002 aÏ 2004
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ÚroveÀ pfiedání 2002 2003 2004

Cena [Kã/GJ] 192,96 192,89 198,63

Dodávky z v˘roby pfii v˘konu nad 10 MWt MnoÏství [GJ] 7 962 606 7 520 075 7 651 272

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 230

Cena [Kã/GJ] 318,57 319,95 316,35

Dodávky z v˘roby pfii v˘konu do 10 MWt MnoÏství [GJ] 2 520 986 2 871 188 2 598 191

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 335

Cena [Kã/GJ] 283,86 281,60 294,78

Dodávky z primárního rozvodu MnoÏství [GJ] 15 743 266 15 294 031 15 183 003

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 310

Cena [Kã/GJ] 338,63 358,81 370,20

Dodávky v centrální v˘mûníkové stanici MnoÏství [GJ] 3 071 835 2 594 411 2 801 870

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 335

Cena [Kã/GJ] 336,66 337,93 354,44

Dodávky z rozvodÛ z blokové kotelny MnoÏství [GJ] 10 270 813 10 439 291 11 333 120

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 360

Cena [Kã/GJ] 355,78 354,73 367,26

Dodávky ze sekundárních rozvodÛ MnoÏství [GJ] 11 107 485 9 632 632 10 021 655

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 360

Cena [Kã/GJ] 363,26 371,00 375,30

Dodávky z domovní pfiedávací stanice MnoÏství [GJ] 6 199 035 6 242 145 6 474 648

Cenová úroveÀ [Kã/GJ] 360

Rok
Uhlí Ostatní palivo Celkem

Cena MnoÏství Cena MnoÏství Cena MnoÏství
[Kã/GJ] [GJ] [Kã/GJ] [GJ] [Kã/GJ] [GJ]

2002 234,41 105 612 522 307,86 56 876 026 260,12 162 488 548

2003 239,81 118 595 845 308,96 54 593 773 261,61 173 189 618

2004 243,44 124 447 367 320,74 56 063 759 267,45 180 511 126



Graf ã. 11 PrÛmûrné ceny dodávek tepelné energie v letech 2002 aÏ 2004

Z v˘voje cen tepelné energie drÏitelÛ licence na v˘robu a rozvod tepelné energie za sledované období lze vyvozovat následující závûry:

• ceny za dodávku tepelné energie v jednotliv˘ch letech vykazovaly jen mírné meziroãní zmûny,

• jsou postupnû narovnávány velké rozdíly v cenách tepelné energie mezi nûkter˘mi lokalitami stanovením pobídkového zpÛsobu 
regulace,

• nastavením postupného sjednocení cen pro domácnosti a ostatní odbûratele v jedné cenové lokalitû jsou odstranûny velké rozdíly 
mezi tûmito cenami tepelné energie na stejné úrovni pfiedání a se shodn˘m charakterem dodávek,

• cenová regulace se projevila jako stabilizaãní faktor cen v odvûtví teplárenství.

3.4.4 Regulace cen tepelné energie pfiipravovaná v roce 2004 pro dal‰í období

Podmínky pro závaznou tvorbu a sjednávání cen tepelné energie k 1. lednu 2005 stanovil ERÚ v cenovém rozhodnutí ã. 9/2004 ze dne
20. fiíjna 2004. Platnost tûchto podmínek je pfiedpokládána, na rozdíl od pfiedchozích cenov˘ch rozhodnutí, na více let. Vzhledem 
k postupné stabilizaci podmínek na trhu s energiemi a vlivu konkurence vyuÏívající alternativní zpÛsoby vytápûní, do‰lo pro následující roky
k ãásteãnému uvolnûní pravidel regulace cen tepelné energie.

Cena tepelné energie bude nadále vûcnû usmûrÀovanou cenou, to znamená, Ïe do ceny mÛÏe dodavatel promítnout pouze ekono-
micky oprávnûné náklady, které souvisejí s v˘robou a rozvodem tepelné energie a pfiimûfien˘ zisk podle pfiíslu‰n˘ch cenov˘ch pfiedpisÛ.
Dále do‰lo k prohloubení pobídkového zpÛsobu regulace, kter˘ by mûl vést k minimalizaci nákladÛ pfii v˘robû a rozvodu tepelné 
energie a k provozování tepeln˘ch zafiízení s vy‰‰í úãinností. K 31. prosinci 2004 byl dokonãen proces postupného sjednocování cen 
tepelné energie, která je dodávána na stejné úrovni pfiedání, se stejn˘m charakterem dodávek v jedné cenové lokalitû pro domácnosti 
a ostatní odbûratele.

Souãástí pravidel regulace cen tepelné energie jsou pro porovnání uplatÀovan˘ch cen tepelné energie stanoveny cenové úrovnû, 
které ERÚ pro rok 2005 upravil podle aktuálního zv˘‰ení cen primárních paliv. Cenové úrovnû slouÏí k narovnávání velk˘ch rozdílÛ v cenách
tepelné energie mezi rÛzn˘mi lokalitami tím, Ïe nárÛst cen kalkulovan˘ch nad cenov˘mi úrovnûmi, na rozdíl od cen kalkulovan˘ch pod 
cenovou úrovní, je meziroãnû omezován, a to pfieváÏnû v závislosti na mífie inflace pfiedchozího kalendáfiního roku. Volnûj‰í podmínky 
regulace stanovené pod cenov˘mi úrovnûmi by mûly dodavatele podnûcovat ke sniÏování ceny tepelné energie pod tyto úrovnû.

V následujících letech bude ERÚ aktualizovat na sv˘ch internetov˘ch stránkách databáze cen tepelné energie s cílem zv˘‰ení 
informovanosti vefiejnosti a vyuÏití urãitého samoregulaãního efektu pfii sjednávání cen tepelné energie mezi dodavateli a odbûrateli.
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3.5 Pfiehled cenov˘ch rozhodnutí v roce 2004

V roce 2004 vydal Energetick˘ regulaãní úfiad tato cenová rozhodnutí, která byla zvefiejnûna v Energetickém regulaãním vûstníku:

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 1/2004 ze dne 20. února 2004, o cenách plynÛ – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 2/2004, 
ze dne 27. 2. 2004

• Oprava cenového rozhodnutí ERÚ ã. 24/2003 ze dne 1. prosince 2003 – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 2/2004, 
ze dne 27. 2. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 2/2004 ze dne 23. dubna 2004, kter˘m se stanovují maximální ceny elektfiiny a podmínky pro dodávku 
elektfiiny chránûn˘m zákazníkÛm ze sítí vysokého napûtí – kategorie B – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 4/2004, 
ze dne 29. 4. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 3/2004 ze dne 23. dubna 2004, kter˘m se stanovují maximální ceny elektfiiny a podmínky pro dodávku 
elektfiiny chránûn˘m zákazníkÛm ze sítí nízkého napûtí – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 4/2004, ze dne 29. 4. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 4/2004 ze dne 23. dubna 2004, o cenách plynÛ – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 4/2004, 
ze dne 29. 4. 2004

• Oprava cenového rozhodnutí ERÚ ã. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003 – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 4/2004, 
ze dne 29. 4. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 5/2004 ze dne 23. 4. 2004, o zmûnû cenového rozhodnutí ERÚ ã. 26/2003 – Energetick˘ regulaãní 
vûstník, ãástka 4/2004, ze dne 29. 4. 2004

• Cenové rozhodnutí ã. 6/2004 ze dne 2. ãervna 2004, o zmûnû cenového rozhodnutí ERÚ ã. 26/2003 – Energetick˘ regulaãní vûstník, 
ãástka 5/2004, ze dne 20. 6. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 7/2004 ze dne 20. ãervence 2004, kter˘m se urãuje odli‰n˘ postup stanovení ceny tepelné energie –
Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 6/2004, ze dne 2. 8. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 8/2004 ze dne 24. srpna 2004, o cenách plynÛ – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 7/2004, 
ze dne 30. 8. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 9/2004 ze dne 20. fiíjna 2004, k cenám tepelné energie – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 9/2004, 
ze dne 27. 10. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kter˘m se stanovují ceny elektfiiny a souvisejících sluÏeb – Energetick˘ 
regulaãní vûstník, ãástka 10/2004, ze dne 1. 12. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kter˘m se stanovují pevné ceny distribuce elektfiiny oprávnûn˘m 
zákazníkÛm ze sítí nízkého napûtí – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 10/2004, ze dne 1. 12. 2004

• Cenové rozhodnutí ERÚ ã. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kter˘m se stanovují maximální ceny elektfiiny a podmínky 
pro dodávku elektfiiny chránûn˘m zákazníkÛm ze sítí nízkého napûtí – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 10/2004, 
ze dne 1. 12. 2004

• Cenové rozhodnutí ã. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynÛ – Energetick˘ regulaãní vûstník, ãástka 10/2004, 
ze dne 1. 12. 2004.
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4.1 Licenãní politika

V letech 2001 – 2002, kdy byla ãinnost ERÚ soustfiedûna na udûlování licencí podle poÏadavkÛ § 8 energetického zákona, se od 
roku 2003 zvy‰ují poÏadavky podnikatelsk˘ch subjektÛ na zmûny a zru‰ení licencí na podnikání v energetick˘ch odvûtvích. Hlavními dÛvo-
dy modifikace licencí jsou pfiedev‰ím majetkové pfiesuny mezi drÏiteli licencí, které jsou vyvolány procesem fúzí a rozdûlení energetick˘ch
spoleãností pfii otevírání trhu s elektfiinou a plynem. Jedná se hlavnû o plnûní poÏadavku na právní oddûlení pfienosov˘ch, pfiepravních 
a distribuãních ãinností od v˘roby a obchodu. V teplárenství jsou zmûny licencí vyvolávány majetkov˘mi pfiesuny a zmûnami v osobách 
nájemcÛ teplárensk˘ch podnikÛ.

Tabulka ã. 6 Poãet udûlen˘ch licencí, jejich zmûn a zru‰ení v letech 2002 aÏ 2004

Graf ã. 12 V˘voj udûlen˘ch licencí, jejich zmûn a zru‰ení v letech 2002 aÏ 2004

V roce 2004 se zv˘‰il poãet drÏitelÛ licencí pro v˘robu elektfiiny, zejména v mal˘ch vodních elektrárnách. Rostl i poãet ÏadatelÛ o licence
na v˘robu elektfiiny z vûtrn˘ch elektráren.

V dÛsledku otevírání trhu s elektfiinou se na jedné stranû zvy‰oval poãet obchodníkÛ s elektfiinou, na stranû druhé se sniÏoval poãet 
licencovan˘ch distributorÛ v b˘val˘ch podnikov˘ch areálech o ty, ktefií nemûli zájem dále rozvíjet své podnikání úãastí na trhu s energiemi.

Zvlá‰tní pozornost byla vûnována odvûtví teplárenství, kde pokraãoval projekt zamûfien˘ na získávání technick˘ch a ekonomick˘ch 
údajÛ o drÏitelích licencí v tomto odvûtví a jejich následné vyhodnocování pro dané úãely vytvofien˘m softwarov˘m nástrojem. PrÛbûÏn˘m 
v˘stupem projektu, kter˘ pokraãuje jiÏ tfietím rokem, je neustále zpfiesÀovan˘ soubor statisticky vyuÏiteln˘ch dat, z kterého lze získat pfiehled
ratingového ohodnocení drÏitelÛ licencí, sestaven˘ a vypoãítan˘ programem. Údaje jsou shromaÏìovány pomocí elektronick˘ch formuláfiÛ.
Energetick˘ regulaãní úfiad pfiedpokládá, Ïe získané údaje vyuÏije ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí pro úãely prevence náhl˘ch
pfieru‰ení dodávek tepelné energie.

Údaje o obsahu udûlen˘ch licencí, jejich zmûnách a zru‰ení licencí jsou zvefiejÀovány v Energetickém regulaãním vûstníku, seznam 
platn˘ch licencí je zvefiejnûn na internetov˘ch stránkách úfiadu formou seznamu drÏitelÛ licencí strukturovaného podle skupin licenãních 
oprávnûní a je zde také pfiístupn˘ program umoÏÀující vyhledání údajÛ urãitého drÏitele licence.

4.2 Energetick˘ regulaãní fond

Podle § 14 zákona ã. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v˘konu státní správy v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû 
nûkter˘ch zákonÛ (energetick˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je drÏitel licence (specifikovan˘ v § 4 odst. 1 písm. h a i) povinen 
finanãnû pfiispívat do Energetického regulaãního fondu (Fond).

Vzhledem k tomu, Ïe zákonem stanoven˘ limit 50 milionÛ Kã byl naplnûn a v roce 2004 nebyly z Fondu vyplaceny Ïádné finanãní 
prostfiedky, nebudou dotãení drÏitelé licencí v roce 2005 odvádût Ïádn˘ finanãní pfiíspûvek do tohoto Fondu.

Novelou energetického zákona ã. 670/2004 Sb., byla zpfiesnûna úprava Energetického regulaãního fondu zejména ve vztahu 
k zákonu ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a byl podrobnûji specifikován postup naplÀování 
fondu.

334. Licence v energetice

Rok Nové licence Zmûny licencí Zru‰ené licence

2002 1619 334 161

2003 376 485 137

2004 312 493 194



4.3 Uznávání odborné kvalifikace

Energetick˘ regulaãní úfiad je ve smyslu zákona ã. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpÛsobilosti státních pfiíslu‰níkÛ
ãlensk˘ch státÛ EU a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o uznávání odborné kvalifikace), uznávacím orgánem pro uznávání odborné a jiné
zpÛsobilosti státních pfiíslu‰níkÛ ãlensk˘ch státÛ EU pro úãely podnikání v energetick˘ch odvûtvích. V roce 2004 rozhodl úfiad o uznání 
odborné kvalifikace ve dvou správních fiízeních.
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5.1 Pfiehled hlavních správních fiízení

5.1.1 Elektroenergetika

V roce 2004 byla v úseku elektroenergetiky zahájena a ukonãena dvû správní fiízení. V obou tûchto pfiípadech se jednalo o zcela 
novou problematiku, která nebyla do té doby ERÚ rozhodována. ·lo o spor ohlednû smluvních podmínek pro pfiipojení vûtrn˘ch elektráren
s ohledem na postup provozovatele distribuãní soustavy pfii posuzování Ïádostí o pfiipojení více ÏadatelÛ na dotãeném území a spor 
o uzavfiení smlouvy o dodávce elektfiiny v odbûrném místû, kde byl zji‰tûn neoprávnûn˘ odbûr elektfiiny. Obû fiízení byla ukonãena 
prvoinstanãním rozhodnutím, pfiiãemÏ v jednom pfiípadû bylo tímto rozhodnutím zastavení fiízení, neboÈ mezi úãastníky fiízení byla uzavfiena
smlouva a do‰lo tak k ukonãení sporu.

Dále byla zahájena dvû správní fiízení, která by mûla b˘t ukonãena zaãátkem roku 2005. Jednalo se o spor t˘kající se uzavfiení 
smlouvy o pfiipojení, a to konkrétnû ve vûci úhrady nákladÛ souvisejících s úpravou rozvodny, a spor o pfiipojení vûtrn˘ch elektráren 
k distribuãní soustavû.

V oblasti elektroenergetiky je moÏno potvrdit trend, kter˘ byl konstatován jiÏ v roce 2003, a to Ïe se zaãíná situace v oblasti sporÛ 
nadále stabilizovat pfiedev‰ím z dÛvodu, Ïe vût‰ina subjektÛ elektroenergetického trhu je na pomûrnû vysoké odborné úrovni. Ke stabilní-
mu a pro subjekty elektroenergetického trhu pfiedvídatelnému prostfiedí v˘raznû napomáhá ãinnost ERÚ v oblasti tvorby vyhlá‰ek, ceno-
v˘ch rozhodnutí, pfiípadnû pfiedná‰kové ãinnosti atd. Tyto aktivity vedou ke stanovení jasn˘ch a nezpochybÀovan˘ch pravidel, která ve svém
dÛsledku urãují takové chování subjektÛ elektroenergetického trhu, které nevede ke vzniku sporÛ fie‰en˘ch ERÚ. Jedinou novou oblastí,
v níÏ dochází ke sporÛm, je problematika pfiipojování zdrojÛ k distribuãní soustavû.

5.1.2 Plynárenství

V plynárenství bylo zahájeno a ukonãeno pût správních fiízení, která se t˘kala jediné problematiky – sporu spoleãnosti âeskomoravská
plynárenská, a. s., v postavení provozovatele lokální distribuãní soustavy pfiipojeného a nakupujícího plyn od pûti provozovatelÛ regionál-
ních distribuãních soustav a rozporujícího ceny, za nûÏ mûla od tûchto provozovatelÛ regionálních distribuãních soustav nakupovat plyn.

Dále byla v roce 2004 v odvûtví plynárenství zahájena tfii správní fiízení, která by mûla b˘t ukonãena zaãátkem roku 2005. Jednalo se
o spor o cenu a smluvní podmínky provozovatele lokální distribuãní soustavy; spor o cenu mezi provozovatelem regionální distribuãní 
soustavy a chránûn˘m zákazníkem a dále odmítnutí pfiipojení plynov˘ch zafiízení a nav˘‰ení dodávek zemního plynu ze strany provozova-
tele lokální distribuãní soustavy.

Proti minulému období, kdy v plynárenství nebyly rozhodovány Ïádné spory, se tedy jedná o znaãnou zmûnu, která je zapfiíãinûna 
pfiedev‰ím postupnou liberalizací plynárenského trhu a s tím souvisejícími v˘znaãn˘mi legislativními zmûnami. Z hlediska vznikl˘ch sporÛ se
nejvíce problematické v této souvislosti, a to i do budoucna, jeví postavení provozovatele lokální distribuãní soustavy.

5.1.3 Teplárenství

V teplárenství byla v roce 2004 ukonãena a zahájena tfii správní fiízení. Ve dvou pfiípadech se jednalo o spory t˘kající se v˘‰e ceny 
tepelné energie, jedno správní fiízení se t˘kalo sporu o v˘kup a cenu vykupované tepelné energie. Z uveden˘ch správních fiízení byla dvû 
ukonãena prvoinstanãním rozhodnutím, z nichÏ v jednom pfiípadû se jednalo o zastavení správního fiízení z dÛvodu zpûtvzetí návrhu 
na zahájení správního fiízení, protoÏe na základû jednání mezi úãastníky fiízení a zástupci ERÚ do‰lo k podepsání smlouvy a ukonãení 
sporu. V jednom pfiípadû bylo správní fiízení ukonãeno rozhodnutím pfiedsedy ERÚ o rozkladu.

Dále bylo v roce 2004 v oblasti teplárenství zahájeno jedno správní fiízení, které by mûlo b˘t ukonãeno zaãátkem roku 2005. Jedná se
o spor ohlednû uzavfiení smlouvy na havarijní dodávky tepla prostfiednictvím pfiedávací stanice.

Zejména ve sporech, t˘kajících se ceny tepelné energie, spolupracoval ERÚ pfii rozhodování se Státní energetickou inspekcí, která 
u nûkter˘ch úãastníkÛ dotãen˘ch správních fiízení provedla kontrolní fiízení podle zákona ã. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Na základû praxe minul˘ch let, kdy bylo konstatováno, Ïe z dÛvodu znaãné diferenciace subjektÛ podnikajících v teplárenství a rovnûÏ
rÛzného technického stavu a stáfií v˘robních a rozvodn˘ch zafiízení, je proti odvûtví elektroenergetiky a plynárenství obtíÏnûj‰í stanovit 
jasná pravidla, která by vyhovovala pro v‰echny dodavatelsko-odbûratelské vztahy, lze potvrdit trend, Ïe díky ãinnosti ERÚ, pfiedev‰ím 
v oblasti tvorby cenov˘ch rozhodnutí, dochází v teplárenství ke znaãnému sniÏování poãtu novû vznikajících sporÛ t˘kajících se stanovová-
ní a v˘‰e ceny tepelné energie. Potvrzuje se také zvy‰ující se odborná úroveÀ subjektÛ. Z tohoto dÛvodu je moÏné konstatovat, Ïe vût‰ina
správních fiízení nevznikla jako nov˘ problém, ale má „historické kofieny“, jako jsou nevhodnû uzavfiené smlouvy nebo chybná cenotvorba
v pfiede‰l˘ch letech.

5.2 Pfiehled hlavních cenov˘ch a smluvních sporÛ

5.2.1 Elektroenergetika

Moravská Energetika, s.r.o. a Jihomoravská energetika, a.s.:

– spor t˘kající se smluvních podmínek pro pfiipojení tfií vûtrn˘ch elektráren Vestas V80 v katastru obce Bene‰ov u Boskovic, 
spoleãnosti Moravská Energetika, s.r.o. s ohledem na postup provozovatele distribuãní soustavy pfii posuzování Ïádostí o pfiipojení 
více ÏadatelÛ na dotãeném území;

375. Správní řízení a řešení sporů v roce 2004



– prvoinstanãním rozhodnutím byla uloÏena na základû § 17 odst. 8 písm. g) energetického zákona spoleãnosti Jihomoravská energeti-
ka, a.s., jako drÏiteli licence na distribuci elektfiiny, povinnost zjednat nápravu zji‰tûn˘ch nedostatkÛ a v souladu s § 3 odst. 1 vyhlá‰ky
Ministerstva prÛmyslu a obchodu ã. 18/2002 Sb., o podmínkách pfiipojení a dopravy elektfiiny v elektrizaãní soustavû, ve znûní vyhlá‰-
ky ã. 300/2003 Sb., a s Pravidly provozování distribuãních soustav, pfiednostnû posoudit Ïádost o pfiipojení tfií vûtrn˘ch elektráren
Vestas V80 v katastru obce Bene‰ov u Boskovic spoleãnosti Moravská Energetika, s.r.o.

Severoãeská energetika, a.s. a paní Lenka Losová: 

– spor t˘kající se uzavfiení smlouvy o dodávce elektfiiny v odbûrném místû, kde byl zji‰tûn neoprávnûn˘ odbûr elektfiiny;
– podstatou problému bylo tvrzení, Ïe jde o zji‰tûn˘ neoprávnûn˘ odbûr v odbûrném místû ã. p. 391 v Bene‰ovû nad Plouãnicí, 

spoãívající v nasvorkování kabelu pfied mûfiícím zafiízením dodavatele, kter˘m byl provádûn neoprávnûn˘ nemûfien˘ odbûr elektfiiny,
a následné odmítnutí spoleãnosti Severoãeská energetika, a.s., jako drÏitele licence na distribuci elektfiiny, uzavfiít s paní Lenkou
Losovou smlouvu o dodávce elektfiiny k danému odbûrnému místu;

– po úpravû odbûrného místa ze strany odbûratele do‰lo k podepsání smlouvy na dodávku elektrické energie.

5.2.2 Plynárenství

âeskomoravská plynárenská, a.s. a Jihoãeská plynárenská, a.s.:

– spor o maximální cenu zemního plynu mezi drÏiteli licence na distribuci plynu;
– podstatou sporu byla skuteãnost, Ïe âeskomoravská plynárenská, a.s., poÏadovala uzavfiení smlouvy s cenou zemního plynu urãenou

podle ãlánku I. odstavec 2 Cenového rozhodnutí ERÚ ã. 25/2003 ze dne 25. listopadu 2003, o cenách plynÛ, zatímco dodavatel 
(spoleãnost Jihoãeská plynárenská, a.s.) trval na dodávkách zemního plynu spoleãnosti âeskomoravská plynárenská, a.s., za ceny, 
odpovídající cenám podle ãlánku I. odstavce 3 uvedeného cenového rozhodnutí;

– prvoinstanãním rozhodnutím byl návrh na stanovení povinnosti spoleãnosti Jihoãeská plynárenská, a.s., uzavfiít se spoleãností 
âeskomoravská plynárenská, a.s., dohodu o zmûnû ujednání o cenû v kupní smlouvû o dodávkách zemního plynu s úãinností 
od 1. ledna 2004, zamítnut, pfiiãemÏ bylo stanoveno, Ïe pro zemní plyn dodávan˘ spoleãností Jihoãeská plynárenská, a.s., spoleãnosti
âeskomoravská plynárenská, a.s., platí s úãinností od 1. ledna 2004 maximální cena zemního plynu podle ãlánku I. odstavce 3
Cenového rozhodnutí ERÚ ã. 25/2003 ze dne 25. listopadu 2003, o cenách plynÛ;

– spoleãností âeskomoravská plynárenská, a.s., byl následnû podán rozklad. Rozhodnutím o rozkladu pfiedseda ERÚ prvoinstanãní 
rozhodnutí, s urãitou formální úpravou, potvrdil a rozklad zamítnul.
Správní fiízení s obdobn˘m prÛbûhem jako ve zmínûném pfiípadû vedl ERÚ v jednotliv˘ch sporech o maximální cenu zemního plynu 

mezi spoleãností âeskomoravská plynárenská, a.s. a spoleãnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., Severoãeská plynárenská, a.s.,
Stfiedoãeská plynárenská, a.s., a PraÏská plynárenská, a.s.

5.2.3 Teplárenství

Jihostroj a.s. a TEZA CK s.r.o.: 

– spor o cenu tepelné energie pro rok 2004;
– podle vyjádfiení spoleãnosti Jihostroj a.s., drÏitele licence na v˘robu tepelné energie, byla podstatou sporu cena jím dodávané tepelné

energie, s níÏ spoleãnost TEZA CK s.r.o., drÏitel licence na rozvod tepelné energie, nesouhlasila, aãkoliv podle jejího vyjádfiení byla
v souladu s Cenov˘m rozhodnutím ERÚ ã. 21/2003, ze dne 25. záfií 2003 k cenám tepelné energie pro rok 2004, a jím navrÏená 
cena byla jak v roce 2004, tak i v pfiedchozích letech, hluboko pod úrovní kalkulované ceny (nákladové i vûcnû usmûrÀované);

– prvoinstanãním rozhodnutím byl potvrzen poÏadavek spoleãnosti Jihostroj a.s., uzavfiít mezi ním, jako dodavatelem tepelné energie,
a TEZA CK, s.r.o., jako odbûratelem tepelné energie, dodatek ke kupní smlouvû ã. 1/2001 na dodávky a odbûr páry t˘kající se ceny
tepelné energie pro rok 2004, jako oprávnûn˘.

DESTRA Co., spol. s r.o. a Energetika Chropynû, a.s.:

– spor o v˘kup a cenu vykupované tepelné energie podle § 80 odst. 2 písm. a) energetického zákona, vyrábûné ve spalovnû 
nebezpeãn˘ch odpadÛ (DESTRA Co., spol. s r.o., jako drÏitel licence na v˘robu tepelné energie), pfiiãemÏ Energetika Chropynû, a.s.,
je kromû provozování rozvodÛ tepelné energie rovnûÏ v˘robcem tepelné energie;

– pfii ústním jednání bylo navrÏeno fie‰ení v podobû cenového dodatku a dále dodatku t˘kajícího se zpÛsobu v˘kupu tepelné energie.
Mezi úãastníky fiízení do‰lo k dohodû ohlednû v˘kupu a ceny vykupované tepelné energie tak, aby byla splnûna podmínka podle § 80
odst. 2 písm. a) energetického zákona, tj. pfiípad, kdy nedochází ke zv˘‰ení celkov˘ch nákladÛ na pofiízení tepelné energie pro soubor
stávajících odbûratelÛ a zároveÀ tepelná energie je co nejúãinnûji vyuÏita.

SMO, mûstská akciová spoleãnost Orlová a Bytové druÏstvo v Orlové:

– správní fiízení zahájené z podnûtu odbûratele, Bytového druÏstva v Orlové, ve vûci sporu t˘kajícího se neuzavfiení dodatku ã. 17 
ke smlouvû o dodávce a odbûru tepelné energie ze dne 1. ãervence 1996, jehoÏ obsahem bylo ujednání o cenû, mnoÏství, zálohov˘ch
platbách a pfiihlá‰ka k odbûru tepelné energie, v‰e pro rok 2004;
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– prvoinstanãním rozhodnutím byla urãena prÛmûrná pfiedbûÏnû kalkulovaná cena tepelné energie spoleãnosti SMO, mûstská akciová
spoleãnost Orlová, drÏitele licence na rozvod tepelné energie, pro rok 2004, pro cenovou lokalitu mûsto Orlová, ve v˘‰i 293,78 Kã/GJ
bez danû z pfiidané hodnoty;

– spoleãností SMO, mûstská akciová spoleãnost Orlová byl podán rozklad. Rozhodnutím o rozkladu pfiedseda ERÚ prvoinstanãní 
rozhodnutí, s urãitou formální úpravou, potvrdil a rozklad zamítnul.

5.3 ¤ízení o rozkladu, ãinnost rozkladové komise

Rozhodování o rozkladu je podle pfiíslu‰n˘ch ustanovení dosud úãinného zákona ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení (správní fiád), 
v kompetenci pfiedsedy Energetického regulaãního úfiadu, a to na základû návrhu jím jmenované rozkladové komise. Tato komise je 
sloÏena z deseti pfieváÏnû externích odborníkÛ, právníkÛ, technick˘ch a ekonomick˘ch odborníkÛ.

Svou ãinností smûfiuje ERÚ k pfiedcházení sporÛ a k tomu, aby subjekty s licencí a jejich zákazníci fie‰ili své sporné otázky pfiedev‰ím
smírnou cestou. Pokud se vydává rozhodnutí ve sporu mezi tûmito subjekty, je snaha v odÛvodnûní tûchto rozhodnutí a v jednáních 
spojen˘ch s vydáním prvoinstanãního rozhodnutí vést strany sporu ke vzájemnému jednání a respektování sv˘ch vzájemn˘ch poÏadavkÛ.
Také vzhledem k této skuteãnosti obdrÏel ERÚ v roce 2004 pouze 14 rozkladÛ proti jeho prvoinstanãnímu rozhodnutí.

5.3.1 Elektroenergetika

Byl podán jeden rozklad proti rozhodnutí ERÚ, a to spoleãností IMOLA s.r.o., ve vûci povinnosti pfiipojení a povinnosti uzavfiít smlouvu
o dodávce elektrické energie – rozhodnutím o rozkladu bylo prvoinstanãní rozhodnutí zmûnûno tak, Ïe spoleãnost IMOLA s.r.o., 
je povinna zajistit pfiipojení odbûrného zafiízení a uzavfiít smlouvu o dodávce elektfiiny.

5.3.2 Plynárenství

V roce 2004 byly podány následující rozklady proti rozhodnutí ERÚ:

– spoleãností MIJA-MENMARK, s.r.o., ve vûci urãení v˘‰e ceny zemního plynu – rozhodnutí ERÚ bylo zru‰eno a vûc byla vrácena 
k novému projednání a rozhodnutí;

– spoleãností âeskomoravská plynárenská, a.s., bylo podáno pût rozkladÛ ve vûci sporu s distributory o cenu zemního plynu – rozklady
byly zamítnuty a rozhodnutí ERÚ byla potvrzena.

5.3.3 Teplárenství

Byl podán jeden rozklad proti prvoinstanãnímu rozhodnutí ERÚ spoleãností SMO, mûstská akciová spoleãnost Orlová, ve vûci sporu
o cenu tepelné energie – v rozhodnutí o rozkladu byla urãena prÛmûrná pfiedbûÏnû kalkulovaná cena tepelné energie a v ostatních 
záleÏitostech se rozhodnutí ERÚ potvrdilo.

5.3.4 Udûlování licencí

V roce 2004 byly podány rozklady proti rozhodnutí ERÚ:

– spoleãností IMOLA s.r.o., a to ve vûci zru‰ení licence ve skupinû 12 – rozklad byl zamítnut a prvoinstanãní rozhodnutí ERÚ bylo 
potvrzeno;

– spoleãností MARSERVIS, s.r.o., ve vûci udûlení licence na rozvod tepla – rozklad byl zamítnut a prvoinstanãní rozhodnutí ERÚ bylo 
potvrzeno;

– Mûstem Chodov ve vûci nepfiiznání postavení úãastníka správního fiízení – rozklad byl zamítnut a prvoinstanãní rozhodnutí bylo 
potvrzeno;

– spoleãností DESK – FORM a.s., ve vûci uloÏení povinnosti dodávek nad rámec licence – rozhodnutí ERÚ bylo zru‰eno a vûc vrácena
k novému projednání a rozhodnutí.

5.4 StíÏnosti

Energetickému regulaãnímu úfiadu bylo v roce 2004 doruãeno celkem tfiicet podání, která byla, s pfiihlédnutím k jejich charakteru 
a obsahu, vyfiízena jako stíÏnosti v souladu s vládní vyhlá‰kou ã. 150/1958 Úfiedního listu, o vyfiizování stíÏností, oznámení a podnûtÛ 
pracujících.

Osm stíÏností bylo smûfiováno proti ãinnosti ERÚ nebo proti pracovním postupÛm jeho zamûstnancÛ ve smyslu poru‰ování pfiíslu‰n˘ch
ustanovení energetického zákona nebo zákona o cenách. Tyto stíÏnosti byly shledány neoprávnûn˘mi, ãtyfii stíÏnosti byly opakované. 

Devût stíÏností nebylo posuzováno ERÚ, ale byly postoupeny k projednání jin˘m orgánÛm.
Dvû stíÏnosti o poru‰ování zákonn˘ch pfiedpisÛ licencovan˘mi subjekty byly shledány oprávnûn˘mi a ERÚ zjednal nápravu. 
V‰echny do‰lé stíÏnosti byly v roce 2004 vyfiízeny v termínu v souladu s vládní vyhlá‰kou ã. 150/1958 Úfiedního listu ãástka 81, mimo

stíÏnosti na drÏitele a provozovatele licence Teplárna Ústí nad Labem, a.s., u které nebyl dodrÏen termín z dÛvodu pozdního dodání 
vyÏádan˘ch dokumentÛ od drÏitele licence.

Kromû dÛsledného zabezpeãování postupÛ pfii vyfiizování stíÏností v souladu s vyhlá‰kou vydal úfiad vnitfiní pfiedpis, kter˘m upravil 
podrobnû konkrétní postupy v oblasti evidence stíÏností a provádûní roãních rozborÛ vyfiízen˘ch stíÏností souvisejících s pÛsobností ERÚ.
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6.1 Vláda a ústfiední orgány státní správy 

Energetick˘ regulaãní úfiad se ve druhé polovinû roku 2004 více soustfiedil na pfiímou dvoustrannou komunikaci s jednotliv˘mi 
ministerstvy. Nov˘ pfiedseda úfiadu, Ing. Josef Fifit, se po jmenování do funkce zamûfiil na posílení vazeb a spolupráce s ostatními orgány
státní správy a absolvoval fiadu schÛzek s jednotliv˘mi ministry. Za klíãové lze povaÏovat v˘sledky jednání s ministrem prÛmyslu 
a obchodu, Ing. Milanem Urbanem, kde byla dohodnuta komunikace a spolupráce zejména pfii formování stanovisek a pozic âeské 
republiky v oblasti energetiky. Dal‰ím v˘znamn˘m jednáním bylo navázání kontaktu s místopfiedsedou vlády pro ekonomiku, Ing. Martinem
Jahnem, a jeho t˘mem. Zde bylo dohodnuto, Ïe ERÚ bude na vyÏádání poskytovat anal˘zy a stanoviska pro strategická rozhodnutí 
s vazbou na energetick˘ sektor, pfiípadnû se pfiímo úãastnit tvorby tûchto strategií.

Pro potfieby jednání ãlenÛ RHSD vypracoval ERÚ na podzim roku 2004 podrobnou zprávu o pfiedpokládaném v˘voji cen v odvûtvích
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v letech 2005 aÏ 2007. Na v˘stupy úfiadu dále sv˘mi odhady navázalo Ministerstvo práce 
a sociálních vûcí âR a Ministerstvo financí âR, která se zamûfiila na rozbor dopadÛ do hospodáfiské a sociální sféry. Zpráva, pfiestoÏe 
nepfiiná‰ela Ïádné pozitivní trendy v˘voje, byla hodnocena kladnû co do obsahu, formy a srozumitelnosti a plnû vyhovûla informativnímu 
úãelu.

Spolupráce ERÚ se SEI vycházela z ustanovení energetického zákona a roz‰ifiujících se potfieb regulace energetick˘ch odvûtví.
Pfiedstavitelé obou institucí podepsali Program zaji‰tûní souãinnosti SEI a ERÚ v roce 2004. Mimo spolupráce v legislativní oblasti tento 
dokument vymezil systém souãinnosti v oblasti udûlování licencí a v˘konu regulace. Podrobnû byly specifikovány kontrolní akce k jednotli-
v˘m pfiípadÛm fie‰en˘m ERÚ a systém závûrÛ správních fiízení.

Energetick˘ regulaãní úfiad vyÏadoval od SEI zahájení kontrolního fiízení témûfi ve v‰ech sporech a v ‰esti pfiípadech inspekci postoupil
stíÏnost podle vládní vyhlá‰ky ã. 150/1958 Úfiedního listu.

6.2 Spolupráce s Poslaneckou snûmovnou a Senátem Parlamentu âR

Mimo povinnost vypl˘vající z energetického zákona informovat o své ãinnosti Parlament âR komunikoval úfiad intenzivnû s jednotliv˘-
mi v˘bory, zejména s Hospodáfisk˘m v˘borem a V˘borem pro vefiejnou správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí, v oblasti energetické 
legislativy. Pfiedstavitelé úfiadu se pravidelnû úãastnili v‰ech projednávání novely energetického zákona i návrhu zákona o podpofie 
vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ. RovnûÏ se aktivnû úãastnili v‰ech semináfiÛ k obûma zákonÛm, kde byl úfiadu vÏdy poskytnut prostor pro
prezentaci jeho názorÛ a stanovisek. Zejména pfii projednávání zákona o podpofie vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ úfiad vypracoval nûkolik
anal˘z dopadÛ v reakci na v˘voj návrhu a postupnû pfiedkládané pozmûÀovací návrhy. Dále vypracovával vyÏádané 
podkladové materiály k jednání jednotliv˘ch v˘borÛ.

6.3 Projekt reformy a modernizace ústfiední státní správy

Realizace reformy státní správy byla zahájena na základû usnesení vlády ã. 237 ze dne 17. bfiezna 2004, o postupu a hlavních 
smûrech reformy a modernizace ústfiední státní správy, obsahující vyfie‰ení gesce a organizaãního zabezpeãení. ERÚ se od poãátku 
zahájení procesu reformy úãastnil na fie‰ení následujících projektÛ:

A.1  Identifikace poslání (cílÛ) ústfiední státní správy

A.2  Popis a anal˘za procesÛ v ústfiedních správních úfiadech

B.1  Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií

C.2  Reforma regulace ve státní správû

C.3  E-government.

V rámci smûru A. Racionalizace procesÛ v ústfiední státní správû se ERÚ podílel na projektu A.1 Identifikace poslání (cílÛ) ústfiední 
státní správy. Úfiad vypracoval v rámci tohoto projektu poslání ERÚ ve smyslu ustanovení § 17 energetického zákona.

Mimo to byly definovány hlavní stfiednûdobé cíle ERÚ korespondující s vytvofiením transparentních a nediskriminaãních podmínek pro
II. regulaãní období v‰em úãastníkÛm energetick˘ch trhÛ:

• v souladu s liberalizací energetick˘ch trhÛ zdokonalovat pravidla a postupy ekonomické regulace,

• zajistit ochranu zájmÛ spotfiebitelÛ vytváfiením pfiedpokladÛ pro jistotu, spolehlivost a kvalitu dodávek elektfiiny, plynu a tepla.

Kromû úãasti na práci projektov˘ch t˘mÛ v dal‰ích smûrech byla v roce 2004 pro ERÚ zásadní aktivní úãast pfiedev‰ím na projektu 
C.2 Reforma regulace v ústfiední státní správû. Zástupci úfiadu se podíleli na Návrhu pravidel pro fungování státních regulaãních úfiadÛ.
V˘stupem tohoto projektu je Obecn˘ model státních regulaãních úfiadÛ, kter˘ byl dokonãen vãetnû mezirezortního pfiipomínkového fiízení
31. prosince 2004 a pfiedloÏen k projednání vládû.
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6. Spolupráce s orgány státní správy, 
Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR



Dal‰ími v˘stupy Projektového t˘mu C.2, které byly zpracovány v roce 2004 jsou:

• Akãní plán sniÏování administrativní zátûÏe;

• Návrh metodiky pro urãování velikosti a pÛvodu administrativní zátûÏe;

• Návrh postupu zaãlenûní metody pro hodnocení regulace (RIA) do legislativního procesu.

Budoucí postup realizace reformy a modernizace ústfiední státní správy bude klást vût‰í nároky na práci ERÚ pfiedev‰ím pfii zpracová-
ní auditu procesÛ a ãinností v letech 2005 a 2006, kdy budou zpracována v˘chodiska pro reorganizaci jednotliv˘ch ústfiedních úfiadÛ.
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7.1 Evropská unie

Energetick˘ regulaãní úfiad v prÛbûhu roku 2004 spolupracoval s odborn˘mi orgány Evropsk˘ch spoleãenství, a to zejména
s Generálním fieditelstvím Evropské komise pro dopravu a energetiku (DG TREN) a Generálním fieditelstvím Evropské komise 
pro hospodáfiskou soutûÏ (DG COMPETITION). Úfiad poskytl fiadu informací o dal‰ím v˘voji v oblasti regulace a vydávání licencí vãetnû 
vydané sekundární legislativy. Na druhé stranû je ERÚ pravidelnû informován Stál˘m zastoupením âeské republiky pfii Evropské unii 
o v˘sledcích jednání pracovní skupiny pro energetiku Rady EU, zejména o stavu projednávání evropské energetické legislativy.

7.2 Rada evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ (CEER)

Rada evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ (CEER – Council of European Energy Regulators) je dobrovolnou neziskovou asociací 
evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ podléhající belgickému právu se sídlem v Bruselu. Tato asociace byla zaloÏena 7. bfiezna 2000.

Úfiad se jednání CEER úãastnil jiÏ od roku 2003, ale pouze jako pozorovatel, se vstupem âeské republiky do EU se v‰ak 4. kvûtna 2004
stal plnoprávn˘m ãlenem této organizace.

K hlavním cílÛm CEER patfií zejména podpora v˘voje dobfie fungujícího a soutûÏe schopného vnitfiního evropského trhu s elektfiinou
a plynem, podpora urychleného projednávání problémÛ spojen˘ch s regulací elektfiiny a plynu, podpora v˘mûny informací a zku‰eností, 
poskytování pomoci mezi jednotliv˘mi ãleny, vzdûlávání pracovníkÛ, rozvíjení spoleãného pfiístupu vÛãi nadnárodním energetick˘m 
spoleãnostem, spolupráce s obdobn˘mi organizacemi, podpora dal‰í koordinace spolupráce jednotliv˘ch regulátorÛ a Generálního 
fieditelství Evropské komise pro dopravu a energetiku.

Pfiínosem pro ERÚ vypl˘vajícím z ãlenství v této asociaci je rozvoj spolupráce, v˘mûny informací a zku‰eností mezi jednotliv˘mi 
regulaãními úfiady a vzájemné pomoci pfii jednotné implementaci a aplikaci legislativy Evropsk˘ch spoleãenství. Poznatky a získané 
informace z ãlenství v CEER jsou zvefiejÀovány na internetov˘ch stránkách ERÚ.

V rámci CEER bylo vytvofieno pro rok 2004 pût pracovních skupin:
• Elektfiina,
• Plyn,
• Jednotn˘ energetick˘ trh,
• Regulace elektfiiny v jihov˘chodní Evropû,
• Nové ãlenské státy.

KaÏdá pracovní skupina se dále dûlí na pracovní podskupiny (obr. ã. 1), které se specializují na konkrétní úkoly, které jim byly 
stanoveny v pracovním plánu pro pfiíslu‰n˘ rok.

Obrázek ã. 1 Rada evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ

Z hlediska strategického plánování je pro ERÚ v˘znamná pracovní skupina Jednotn˘ energetick˘ trh, kde hlavní pracovní náplní je 
sjednocování postojÛ a komentáfiÛ CEER k legislativû EU a spolupráce s generálními fieditelstvími (DG TREN a DG COMPETETION)
Evropské komise na aktuálnû projednávan˘ch smûrnicích a nafiízeních Evropsk˘ch spoleãenství t˘kajících se evropského energetického 
trhu. V rámci této skupiny ERÚ také spolupracoval s DG TREN na 4. benchmarkingové zprávû, která je kaÏdoroãnû zpracovávána
Evropskou komisí a jejímÏ cílem je zjistit úroveÀ implementace poÏadavkÛ, resp. cílÛ, tûchto smûrnic v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech EU.
Prostfiednictvím pracovníkÛ, ktefií byli zapojeni ve skupinû, mohl úfiad pfiímo ovlivÀovat, jaké faktory resp. indikátory bude studie sledovat,
aby její v˘stupy byly vhodné pro potfieby regulátorÛ.

Neménû pfiínosná byla pro ERÚ úãast v pracovní podskupinû Jednotného energetického trhu s názvem Konkurence a unbundling, 
jejímÏ cílem je sledovat a analyzovat v˘voj konkurenãního prostfiedí na energetickém trhu ãlensk˘ch státÛ EU a v˘voj v oblasti unbundlingu.
Úkolem bylo zjistit pokroky pfii implementaci poÏadavkÛ stanoven˘ch smûrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES do zákonodárství jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státÛ a upozornit na pfiípadné nedostatky, které se objevují pfii realizaci tûchto poÏadavkÛ v praxi.
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Kromû uveden˘ch skupin se zástupci ERÚ úãastnili jednání skupiny Elektfiina a Plyn. âinnost pracovní skupiny Elektfiina je zamûfiena
na pfiípravu stanovisek organizace CEER k technick˘m otázkám návrhÛ právních dokumentÛ EU. Pracovní skupina Plyn si klade za cíl 
zejména pfiípravu materiálÛ a formulování postojÛ pro Madridské fórum. V roce 2004 se tato skupina zab˘vala pfiedev‰ím tvorbou 
metodick˘ch pokynÛ pro potfieby fungujícího systému TPA (pfiístup tfietích stran), monitoringem, benchmarkingov˘mi studiemi napfi. 
v oblasti tvorby tarifÛ a stavby nov˘ch plynovodÛ.

7.3 Skupina evropsk˘ch regulátorÛ pro elektfiinu a plyn (ERGEG)

Energetick˘ regulaãní úfiad se rovnûÏ podílel na ãinnosti Skupiny evropsk˘ch regulátorÛ pro elektfiinu a plyn (ERGEG – European
Regulators Group for Electricity and Gas), která byla zfiízena nafiízením Evropské komise ze dne 11. listopadu 2003 jako její poradní orgán
v otázkách sjednocování vnitfiního trhu s elektfiinou a plynem a pfii aplikaci nov˘ch smûrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES do národní 
legislativy. âleny se automaticky stávají v‰ichni regulátofii zemí EU.

Pfiijaté dokumenty v rámci ERGEG nejsou závazné, av‰ak ãasto b˘vají podkladem pro smûrnice navrhované Evropskou komisí 
a schvalované Radou EU a Evropsk˘m parlamentem.

Obrázek ã. 2 Skupina evropsk˘ch energetick˘ch regulátorÛ

V rámci ERGEG byly vytvofieny dvû hlavní pracovní skupiny zamûfiené na elektfiinu a plyn. KaÏdá pracovní skupina má pod sebou 
men‰í pracovní podskupiny, které se zab˘vají konkrétními úkoly, jeÏ jim byly stanoveny v pracovním plánu na konkrétní rok.

7.4 Regionální asociace energetick˘ch regulátorÛ (ERRA)

Od roku 2001 je ERÚ ãlenem mezinárodní organizace Regionální asociace energetick˘ch regulátorÛ (ERRA). Jedná se o dobrovolnou
neziskovou organizaci jejímiÏ ãleny jsou regulaãní úfiady ze zemí stfiední a v˘chodní Evropy a euroasijského regionu. V roce 2004 se zástupci
ERÚ zúãastnili akcí pofiádan˘ch v rámci ãinnosti této organizace. Jednalo se zejména o úãast na oficiálních i pracovních 
zasedáních, vzdûlávacích a právních semináfiích a konferencích. Pfiínos ãlenství ERÚ v této organizaci spoãíval zejména ve v˘mûnû 
informací a zku‰eností nejen s ãlensk˘mi státy ERRA, ale i s asociací regulaãních úfiadÛ USA NARUC, s níÏ ERRA úzce spolupracuje, 
a v posilování pozice âeské republiky mezi ostatními zemûmi stfiední a v˘chodní Evropy, k ãemuÏ zároveÀ pfiispûlo i ãlenství ve dvou 
stál˘ch komisích – komise „tarify/ceny“ a komise „licence/konkurence“.

7.5 Organizace pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Na základû dotazníkÛ zpracovala mise OECD dal‰í Zprávu o hospodáfiském v˘voji âR 2004, kterou v záfií 2004 obdrÏelo Ministerstvo
financí âR k pfiipomínkám. V této souvislosti byl ERÚ vyzván, aby zpracoval komentáfi ke kapitole Zlep‰ení podnikatelského prostfiedí
a správy podnikÛ v energetice.

7.6 Mezinárodní energetická agentura (IEA)

V roce 2004 byl opût po ãtyfiech letech, na základû dotazníku, proveden t˘mem IEA dal‰í hloubkov˘ prÛzkum energetické politiky 
âeské republiky. ERÚ byl v bfieznu 2004 Ministerstvem prÛmyslu a obchodu âR vyzván ke spolupráci pfii jeho vyplÀování. Úfiad se podílel
na zpracování ãásti obnovitelné zdroje energie, zemní plyn, elektfiina a teplo. Na základû uvedeného dotazníku zpracovala 
agentura v prÛbûhu podzimu návrh zprávy o v˘sledcích hloubkového prÛzkumu energetické politiky âR, kterou ERÚ koncem prosince 2004
obdrÏel k pfiipomínkám. Oficiální koneãná verze zprávy by mûla b˘t vydána tiskem v létû 2005.

7.7 Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Energetick˘ regulaãní úfiad se zapojil v ãervenci 2004 do pfiípravy podkladÛ pro zprávu Pfiechodová zpráva EBRD (European Bank for
Reconstruction and Development), která je zamûfiena zejména na regulaci prÛmyslu a úãast soukromého sektoru.
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7.8 Zahraniãní cesty 

Zástupci ERÚ se v roce 2004 zúãastnili fiady dvoustrann˘ch a vícestrann˘ch mezinárodních jednání a setkání se zástupci zahraniãních
regulaãních úfiadÛ (39), mezinárodních konferencí (18), semináfiÛ a vzdûlávacích kurzÛ (19), jejichÏ cílem bylo získání informací o úloze 
regulaãních úfiadÛ v liberalizovaném prostfiedí jednotného vnitfiního trhu a nov˘ch zku‰eností v otázkách souvisejících s plnûním úkolÛ 
odborn˘ch útvarÛ. Tematicky byla tato jednání zamûfiena pfiedev‰ím na dal‰í postup v˘voje v oblasti úprav regulaãních modelÛ v evropsk˘ch
zemích, na stav trhu s elektfiinou a zemním plynem v ãlensk˘ch státech EU a na implementaci smûrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES 
do zákonodárství ãlensk˘ch státÛ EU. Mezi nejv˘znamnûj‰í akce, kromû úãasti v pracovních skupinách, patfiily:

• Valné shromáÏdûní CEER (Belgie – Brusel, kvûten 2004),

• jednání o problematice trhu s podpÛrn˘mi sluÏbami – SO TF a mezinárodních pfienosov˘ch kapacit – Inter-TSO TF (CEER) (Belgie –
Brusel, kvûten 2004),

• náv‰tûva rakouského energetického regulaãního úfiadu Energie – Control, s.r.o. (Rakousko – VídeÀ, kvûten 2004),

• konference Experience The Vision for European Power (·panûlsko – Barcelona, kvûten 2004),

• konference o v˘voji, postupu a zku‰enostech s rozvojem energetického trhu v zemích EU (Velká Británie – Cambridge, ãervenec 2004),

• semináfi European Energy Law (Nizozemsko – Noordwijk, ãerven 2004),

• semináfi European Regulatory TSO benchmarking (Nizozemsko – Haag, kvûten 2004),

• 3. kurz Training Course for Energy Regulators (Itálie – Florencie, fiíjen 2004),

• kurz Gas Liberalisation and Regulation Course (Nizozemsko – Groningen, listopad 2004).
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V souvislosti s postavením Energetického regulaãního úfiadu v rámci ústfiedních orgánÛ státní správy byla v roce 2004 dále roz‰ifiová-
na komunikaãní strategie ve vztahu k odborné i laické vefiejnosti a sdûlovacím prostfiedkÛm. PrÛbûÏné poskytování informací povaÏuje 
úfiad, v návaznosti na jeho roz‰ifiující se kompetence, za jeden ze sv˘ch dÛleÏit˘ch úkolÛ.

V roce 2004 se základní okruh informaãní ãinnosti úfiadu soustfiedil na prezentaci v˘sledkÛ I. regulaãního období (2001 – 2004) 
a pfiípravu komunikaãní strategie pro II. regulaãní období (2005 – 2009).

8.1 Vztah k vefiejnosti a ke sdûlovacím prostfiedkÛm 

V souladu se zákonem ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím a na základû usnesení vlády ã. 875 z roku 2000, jehoÏ
souãástí je Metodick˘ pokyn ke sjednocení postupu orgánÛ vefiejné správy pfii zaji‰tûní práva fyzick˘ch a právnick˘ch osob na poskytová-
ní informací podle uvedeného zákona, poskytuje ERÚ informace o své ãinnosti a moÏnostech fie‰ení problémÛ v oblasti své 
pÛsobnosti. V roce 2004 se na ERÚ obrátilo 186 obãanÛ a organizací se Ïádostí o informace, tj. pfiibliÏnû o tfietinu více neÏ v roce 2003.
ZároveÀ ERÚ vyfiídil celkem 3367 ostatní odborné korespondence. V‰echny pfiijaté Ïádosti byly vyfiízeny vûcnû pfiíslu‰n˘mi odborn˘mi 
útvary úfiadu.

Tabulka ã. 7 Poãty pfiijat˘ch a vyfiízen˘ch Ïádostí o informace v roce 2004 
z hlediska ãinnosti ERÚ

Îádosti o informace, podle uvedeného zákona, se vûcnû vztahovaly pfiedev‰ím k ãinnosti úfiadu v oblasti regulace, a to zejména 
z hlediska vydan˘ch cenov˘ch rozhodnutí. ¤ada dotazÛ se zab˘vala i problematikou související s energetick˘m zákonem a navazujícími 
vyhlá‰kami. Men‰í podíl dotazÛ se t˘kal licencí a dal‰ích kompetencí ERÚ. Pfiedmûtem ãásti dotazÛ byly obecné problémy ãeské energe-
tiky. V‰em Ïádostem o informace bylo vyhovûno v zákonné lhÛtû a ERÚ neobdrÏel v minulém roce Ïádné odvolání Ïadatele proti písemnému
rozhodnutí o neposkytnutí informace.

V‰echny informace vyÏádané podle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím poskytl ERÚ, tak jako v roce 2003,
zdarma.

Velkou pozornost ERÚ vûnuje obsahu vlastních internetov˘ch stránek (www.eru.cz), kde se snaÏí o jasnû profilovanou nabídku odka-
zÛ, tak aby uÏivatel na‰el informaci co nejdfiíve.

V souvislosti s tím, Ïe internet se stal standardním nástrojem pro získávání informací v reálném ãase a na základû stále se zvy‰ujícího
zájmu odborné i laické vefiejnosti o ãinnost ERÚ, byly roz‰ífieny internetové stránky úfiadu o nové odkazy z oblasti statistiky, cen a tarifÛ
a v souvislosti se vstupem âR do EU i o informace z oblasti energetiky v návaznosti na smûrnice a dal‰í legislativu EU. Souãasnû byl cel˘
obsah internetov˘ch stránek ERÚ, které jsou témûfi dennû aktualizovány, zjednodu‰en a zpfiehlednûn. Prostfiednictvím internetov˘ch 
stránek úfiadu bylo také umoÏnûno provádût zrychlené pfiipomínkové fiízení k novû pfiipravovan˘m legislativním normám úfiadu.

V souladu s usnesením vlády âR ã. 237 ze dne 17. bfiezna 2004 o postupu a hlavních smûrech reformy a modernizace ústfiední 
státní správy, úfiad, v souãinnosti s Ministerstvem informatiky âR, realizoval projekt Portál vefiejné správy. V návaznosti na tento projekt se
ERÚ podílel na vytvofiení systému Îivotní situace, kde prezentoval oblast pofiízení licencí pro podnikání v energetick˘ch odvûtvích. Údaje
v dané kapitole pravidelnû aktualizoval a doplÀoval.

K posilování image úfiadu, v návaznosti na ‰irok˘ komplex otázek spojen˘ch s oblastí regulace, pfiispívalo i pravidelné pofiádání 
tiskov˘ch konferencí a dal‰ích setkání s pracovníky sdûlovacích prostfiedkÛ formou besed na odborná témata. V roce 2004 byly uspofiá-
dány ãtyfii tiskové konference, na nichÏ vedoucí pracovníci úfiadu informovali o nejdÛleÏitûj‰ích rozhodnutích úfiadu, zejména v oblasti 
cenové a dále o jeho ãinnosti a pfiipravovan˘ch zmûnách. Na tiskov˘ch konferencích byly jejich úãastníkÛm poskytovány velmi podrobné
podkladové materiály.

Úfiad soustavnû komunikoval se v‰emi sdûlovacími prostfiedky. Vystoupení pfiedsedy ERÚ se pravidelnû objevovala jak v âeské 
televizi, tak v obou komerãních televizních stanicích, zúãastÀoval se odborn˘ch diskusních pofiadÛ âeského rozhlasu a dal‰ích 
rozhlasov˘ch stanic jak s celostátní, tak i s regionální pÛsobností. Pravidelnou spolupráci rozvíjel úfiad jak s âeskou tiskovou kanceláfií, tak
s dal‰ími tiskov˘mi agenturami a ekonomick˘mi ãasopisy, které se zab˘vají problematikou související s ãinností úfiadu.

8.2 Komunikace s regulovan˘mi a dal‰ími subjekty 

V souladu s principy transparentního a otevfieného pfiístupu pfii tvorbû metodiky regulace a konkrétních regulaãních nástrojÛ a s cílem
pfiipravit v‰eobecnû akceptovanou metodu ERÚ stanovil a následnû zvefiejnil pfiesn˘ harmonogram prací na pfiípravû II. regulaãního 
období pro odvûtví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

538. Informační činnost ERÚ

Oblast dotazu
Poãet Ïádostí podle Ostatní odborná 

zákona ã. 106/1999 Sb. korespondence

Licence 14 1806

Regulace 129 1252

Ostatní 43 309

Celkem 186 3367



Úfiad postupnû plnil uveden˘ harmonogram a prÛbûÏnû pfiipravoval prezentace sv˘ch stanovisek ke zpÛsobu definování parametrÛ, se
kter˘mi seznamoval zástupce jednotliv˘ch regulovan˘ch subjektÛ jiÏ od poãátku mûsíce dubna 2004.

Základní teze a pfiístupy k regulaci jednotliv˘ch ãinností byly a jsou podrobovány vefiejné diskusi jak s regulovan˘mi subjekty, tak se 
zástupci koneãn˘ch spotfiebitelÛ z oblasti prÛmyslu, sluÏeb i domácností. V této souvislosti byly vyuÏívány zku‰enosti získané 
v I. regulaãním období a poznatky plynoucí ze spolupráce Energetického regulaãního úfiadu se zahraniãními regulaãními orgány. 
V neposlední fiadû pak k pochopení strategie a cíle metodiky regulace bylo vyuÏito i kontaktÛ a v˘mûny informací s pracovníky z oblasti 
komunikaãní strategie jednotliv˘ch energetick˘ch a plynárensk˘ch distribuãních spoleãností, âEZ, a. s., Transgas, a. s., âEPS, a. s., 
zejména v souvislosti s úpravami cen. Úzká spolupráce v tomto smûru byla zejména s âeskou plynárenskou unií, se kterou byla vytvofiena
spoleãná mediální strategie.

8.3 Publikaãní ãinnost

Publikaãní ãinnost ERÚ byla realizována na základû energetického zákona vydáváním Energetického regulaãního vûstníku, kter˘ 
v roce 2004 vycházel v nákladu 1400 kusÛ (z toho na pfiedplatné 1017 kusÛ). Administraci vûstníku zaji‰Èuje SEVT, a. s. V roce 2004 bylo
vydáno deset ãástek vûstníku, kde ve ãtyfiech byl zvefiejnûn seznam licencovan˘ch osob, vãetnû seznamu licencí, jejichÏ platnost skonãi-
la, dále byla publikována cenová rozhodnutí, oznámení o schválení pravidel provozování energetick˘ch soustav, pfiehled celkov˘ch roãních
trÏeb v jednotliv˘ch energetick˘ch odvûtvích a zprávy o hospodafiení s prostfiedky Energetického regulaãního fondu za uplynul˘ kalendáfiní
rok a pfiehled správních fiízení veden˘ch ERÚ v roce 2003.

V˘znamné postavení zaujímá ERÚ v oblasti statistiky elektroenergetiky. V souãasné dobû ERÚ pfiímo komunikuje s pfiibliÏnû 
2016 subjekty v oblasti elektroenergetiky, které pfieváÏnû podnikají na území âR.

Z uvedeného poãtu subjektÛ se jedná o 185 v˘robcÛ elektfiiny se souãtov˘m instalovan˘m v˘konem vût‰ím neÏ 0,5 MWe 
a 1320 v˘robcÛ elektfiiny se souãtov˘m instalovan˘m v˘konem men‰ím neÏ 0,5 MWe, 367 distributorÛ elektfiiny, 66 obchodníkÛ 
s elektfiinou, 77 nejvût‰ích zákazníkÛ s roãní spotfiebou elektfiiny na jedno odbûrné místo vût‰í neÏ 40 GWh a 1 subjekt s licencí na pfienos
elektfiiny.

V roce 2004 úfiad znaãnû roz‰ífiil agendu elektroenergetického v˘kaznictví a zlep‰il strukturu v˘stupních materiálÛ vyhotovovan˘ch 
v této oblasti. Jedná se zejména o mûsíãní zprávy o provozu elektrizaãní soustavy âeské republiky. Dále se roz‰ífiila nabídka podpÛrn˘ch
v˘stupÛ pro úãely anal˘z a rozborÛ. Byla také prohloubena spolupráce s Ministerstvem prÛmyslu a obchodu âR a âesk˘m 
statistick˘m úfiadem za úãelem zpfiesnûní dat v databázi zdrojÛ na v˘robu elektfiiny, s velk˘m dÛrazem na obnovitelné zdroje elektfiiny.

Zprávy byly pravidelnû mûsíãnû a za cel˘ uplynul˘ rok zvefiejÀovány na internetov˘ch stránkách ERÚ a nepravidelnû, pfiibliÏnû kaÏdé
ãtvrtletí, byly publikovány v odborném tisku. V návaznosti na roz‰ífien˘ obsah zpracovan˘ch statistick˘ch informací v˘znamnû vzrostla 
i konzultaãní ãinnost.

Pracovníci ERÚ se rovnûÏ zúãastnili pracovních semináfiÛ a ãinností spojen˘ch se spoleãn˘m ãesko-nûmeck˘m projektem programu
Phare pod názvem Posílení statistiky obnoviteln˘ch zdrojÛ energie v âeské republice.

Stejnû tak, jako v minul˘ch letech vydal ERÚ, s maximálním dÛrazem na kvalitu v˘stupÛ, v ti‰tûné podobû i na CD-ROM publikaci, Roãní
zpráva o provozu ES âR za rok 2003, kterou je rovnûÏ moÏné najít na internetov˘ch stránkách úfiadu.

V neposlední fiadû pokraãovaly práce na schématech sítí elektrizaãní soustavy âR, které byly prezentovány jak v ti‰tûné, tak v elektro-
nické formû. V˘stupy z tûchto zpracování byly provázány, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj âR, na práce Politiky územního
rozvoje, kde ERÚ rovnûÏ poskytoval zásadní informace o elektroenergetice.

Ve formû publikace i na CD-ROM, v ãeské a anglické verzi, byla vydána Zpráva o ãinnosti a hospodafiení Energetického regulaãního 
úfiadu za rok 2003, kterou podle zákona ã. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v˘konu státní správy v energetick˘ch odvûtvích
a o zmûnû zákonÛ (energetick˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pfiedkládá úfiad jednou roãnû vládû âR a Poslanecké snûmovnû
Parlamentu âR.
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9.1 Rozpoãet kapitoly

Zákonem ã. 457/2003 Sb., o státním rozpoãtu âeské republiky na rok 2004, byl schválen rozpoãet kapitoly 349 – ERÚ v celkovém 
objemu 116 417 tis. Kã. Ten byl následnû rozpoãtov˘m opatfiením ve spolupráci s Ministerstvem financí âR, zv˘‰en pfievodem z kapitoly
V‰eobecná pokladní správa (VPS) na dofinancování problematiky dal‰ích platÛ o ãástku 490 tis. Kã, tímto krokem byl zároveÀ zv˘‰en 
závazn˘ ukazatel prostfiedky na platy a ostatní platby o 358 tis. Kã. Rozpoãet po provedeném rozpoãtovém opatfiení ãinil 116 907 tis. Kã.

9.2 Pfiíjmy kapitoly

V oblasti pfiíjmÛ nebyly plánovány a stanoveny Ïádné úkoly. Pfiíjmy kapitoly jsou uvedeny v tabulce ã. 8.

Tabulka ã. 8 Pfiíjmy kapitoly

Prostfiedky na pfiíjmové stranû byly prostfiednictvím pfiíjmového úãtu kapitoly odvedeny do státního rozpoãtu. Jedná se o jednorázové
a neopakovatelné pfiíjmy kapitoly.

9.3 Plnûní závazn˘ch ukazatelÛ

Závazn˘ ukazatel v˘daje byl celkem splnûn na 99,88 procenta, skuteãnost 116 770,39 tis. Kã. Dal‰í závazn˘ ukazatel v˘daje na financo-
vání programÛ, ãíslo 249 010 – rozvoj a obnova materiálnû–technické základny ERÚ, byl splnûn na 97,26 procenta, skuteãnost 
15 561,15 tis. Kã. Jeden z dÛleÏit˘ch závazn˘ ukazatelÛ platy a ostatní platby za provedenou práci byl splnûn na 97,49 procenta, skuteãnost
34 397,46 tis. Kã a z toho závazn˘ ukazatel platy zamûstnancÛ ve státní správû byl splnûn na 99,64 procenta, skuteãnost 34 121,90 tis. Kã.

Závazn˘ ukazatel v˘daje na financování spoleãn˘ch programÛ EU a âR (program Phare) nebyl vÛbec ãerpán.
Oblast v‰ech stanoven˘ch závazn˘ch ukazatelÛ byla splnûna a v Ïádném ze stanoven˘ch závazn˘ch ukazatelÛ nedo‰lo k pfiekroãení

plánovaného objemu prostfiedkÛ. Plnûní závazn˘ch ukazatelÛ je uvedeno v tabulce ã. 9.

Tabulka ã. 9 Plnûní závazn˘ch ukazatelÛ

9. Rozpočtové hospodaření ERÚ

Rozpoãtová
Druh pfiíjmu

Rozpoãet Skuteãnost
poloÏka [tis. Kã] [tis. Kã]

NedaÀové pfiíjmy, kapitálové pfiíjmy a dotace celkem 0 749,50

z toho:

2141 úroky z úãtÛ – rezervní fond, FKSP 38,08

2322 pfiijaté pojistné náhrady 170,34

2329 dobropisy pfieplatkÛ (parkovné Praha – Kampa apod.) 154,62

3113 pfiíjmy z prodeje likvidovaného majetku 3,25

4132 pfievod nevyãerpan˘ch prostfiedkÛ na mzdy vãetnû poji‰tûní za 12/2003 z depozitního úãtu 382,51

4139 pfievod pfieplatku pfiídûlu do FKSP za 12/2003 0,70

Schválen˘ Rozpoãet Plnûní
Ukazatele rozpoãet po zmûnách Skuteãnost 3:2

[tis. Kã] [tis. Kã] [tis. Kã] [%]

Souhrnné ukazatele

NedaÀové pfiíjmy, kapitálové pfiíjmy a pfiijaté dotace celkem 749,50

V˘daje celkem 116 417,00 116 907,00 116 770,39 99,88 

Dílãí ukazatele v˘dajÛ

Jednotné dílãí ukazatele

Platy zamûstnancÛ a ostatní platby za provedenou práci 34 924,00 35 282,00 34 397,46 97,49 

z toho platy zamûstnancÛ 33 887,00 34 245,00 34 121,90 99,64 

Povinné pojistné placené zamûstnavatelem 12 223,00 12 348,00 11 883,07 96,23 

Pfievod fondu kulturních a sociálních potfieb 678,00 685,00 685,00 100,00 

V˘daje na financování programÛ 16 000,00 16 000,00 15 561,15 97,26

Specifické dílãí ukazatele

Platy zamûstnancÛ a ostatní platby za provedenou práci ve státní správû 34 924,00 35 282,00 34 397,46 97,49 

z toho platy zamûstnancÛ ve státní správû 33 887,00 34 245,00 34 121,90 99,64 

V˘daje ze státního rozpoãtu na financování spoleãn˘ch programÛ EU a âR celkem 2 000,00 2 000,00

v tom související s finanãními nástroji pro období pfied vstupem âR do EU 2 000,00 2 000,00

v tom Phare 2 000,00 2 000,00
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9.4 PenûÏní fondy

V souladu se zákonem ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (rozpoãtová pravidla),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, byly pfievedeny podle § 47 nevyãerpané rozpoãtové prostfiedky v celkové v˘‰i 27 199,79 tis. Kã do rezerv-
ního fondu a budou pouÏity v souladu s § 48 na posílení v˘dajÛ v dal‰ích letech. Celkov˘ objem finanãních prostfiedkÛ v rezervním fondu
ERÚ k 31. prosinci 2004 byl 33 992,55 tis. Kã.

Uspofiené prostfiedky na platy ve v˘‰i 123,10 tis. Kã nebyly pfievedeny do rezervního fondu, do tohoto fondu v‰ak byly pfievedeny 
prostfiedky na ostatní osobní v˘daje a související pojistné. Vzhledem ke zpoÏdûní ve schvalování pfiíslu‰né energetické legislativy 
a pfiípravû provádûcích vyhlá‰ek nebyly tyto prostfiedky ãerpány a budou pouÏity na odmûny ãlenÛm rozkladov˘ch komisí, dále na platby
nezávisl˘m expertÛm a odborníkÛm z oblastí práva, ekonomiky a techniky pfii procesech tvorby legislativy, dále pfii správních fiízeních 
a dal‰ích ãinnostech úfiadu.

V˘daje na financování programÛ reprodukce majetku ISPROFIN byly plánovány v objemu 16 000,00 tis. Kã. Individuální dotace, 
resp. individuálnû posuzované v˘daje, v rozpoãtu Ïádné nebyly. Z kapitálov˘ch v˘dajÛ programového financování evidovan˘ch v ISPROFIN
(z úãtu s pfiedãíslím 916) bylo do rezervního fondu pfievedeno 118, 95 tis. Kã, z neinvestiãních v˘dajÛ programového financování evidova-
n˘ch v ISPROFIN (z úãtu s pfiedãíslím 5020) bylo pfievedeno 318, 09 tis. Kã. Celkem tedy bylo z prostfiedkÛ programového financování 
ISPROFIN pfievedeno do rezervního fondu 437, 04 tis. Kã. Tyto prostfiedky budou pouÏity k financování programÛ v dal‰ích letech 
v souladu s rozpoãtov˘mi pravidly.

Tabulka ã. 10 Prostfiedky pfievedené do rezervního fondu v roce 2004

9.5 Energetick˘ regulaãní fond

Energetick˘ regulaãní fond (Fond) je zfiízen podle § 14 zákona ã. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v˘konu státní správy 
v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (energetick˘ zákon). Prostfiedky Fondu jsou vedeny na zvlá‰tním bûÏném úãtu 
âNB ã. 3029001/0710. 

Poãáteãní stav Fondu k 1. lednu 2004 ãinil 50 048,45 tis. Kã. V prÛbûhu roku 2004 nebylo z fondu vykazováno Ïádné v˘znamné 
plnûní a finanãní operace. Pfiijaté úroky ve v˘‰i 249,97 tis. Kã byly odvedeny na stanoven˘ úãet do státního rozpoãtu. Koncov˘ stav úãtu
Energetického regulaãního fondu k 31. prosinci 2004 byl ve v˘‰i 50 047,54 tis. Kã. 

Energetick˘ regulaãní úfiad je podle § 14 odst. 10 energetického zákona, povinen pfiedloÏit audit Fondu za pfiíslu‰n˘ kalendáfiní rok.
V souladu s touto povinností byl proveden audit podle auditorsk˘ch smûrnic, vydan˘ch Komorou auditorÛ âeské republiky, a podle 
auditorské zprávy bylo úãetnictví Fondu vedeno v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy a zobrazuje vûrnû jeho stav za úãetní období 
roku 2004 – pfiíloha ã. 2.

9.6 Phare

Závazn˘ ukazatel v˘daje na financování spoleãn˘ch programÛ EU a âR (program Phare) v plánovaném objemu 2 000 tis. Kã nebyl 
v roce 2004 ãerpán.

PÛvodním zámûrem úfiadu bylo v rámci programu Phare navázat na dfiívûj‰í jiÏ ukonãen˘ projekt (CZ–EY–01 Strengthening Regulation
and Enforcement of Energy Acquis). Pfies fiadu jednání se zahraniãními partnery se v‰ak nepodafiilo uzavfiít takov˘ projekt, kter˘ by 
znamenal v˘razn˘ pfiínos pro ãinnost ERÚ v oblasti technické spolupráce a metod pro v˘kon regulace.

Druh prostfiedkÛ
âástka
[tis. Kã]

Celkem pfievod do rezervního fondu za rok 2004 27 199,79

z toho:

kapitálové v˘daje 118,95

bûÏné v˘daje 27 080,84

z toho:

prostfiedky PHARE 2 000,00

neinvestiãní v˘daje z oblasti programového financování ISPROFIN 318,09

ostatní bûÏné v˘daje 23 537,08

prostfiedky na platy a ostatní platy, vãetnû pojistného 1 225,67

z toho:

platy zamûstnancÛ (poloÏka 5011) 0,00

ostatní osobní v˘daje (poloÏka 5021) 761,44

povinné poji‰tûní sociálního zabezpeãení (poloÏka 5031) 340,11

povinné poji‰tûní zdravotního poji‰tûní (poloÏka 5032) 124,12



Uspofiené prostfiedky ve v˘dajích na financování spoleãn˘ch programÛ EU a âR v celkové plánované v˘‰i 2 000,00 tis. Kã budou 
v souladu se stanoviskem Ministerstva financí âR a vyhlá‰kou MF ã. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finanãního 
vypofiádání vztahÛ se státním rozpoãtem, státními finanãními aktivy nebo Národním fondem, vypofiádány se státním rozpoãtem 
a ve stanoven˘ch termínech v roce 2005 a pfievedeny na vypofiádací úãet státního rozpoãtu.

9.7 V˘sledky rozpoãtového hospodafiení

V˘sledek skuteãného ãerpání za v˘daje celkem vãetnû pfievodÛ prostfiedkÛ do rezervního fondu je uveden v tabulce ã. 11.

Tabulka ã. 11 V˘sledky skuteãného ãerpání za v˘daje celkem

V˘sledky plnûní rozpoãtu za období leden aÏ prosinec roku 2004 a celková úspora v˘dajÛ ve v˘‰i 27 336,40 tis. Kã (z toho pfievedeno
do rezervního fondu 27 199,79 tis. Kã) jsou pfiedev‰ím ovlivnûny následujícími rozhodujícími faktory:
– ãasov˘ posun ãerpání prostfiedkÛ na nov˘ informaãní systém do roku 2005,
– neãerpání prostfiedkÛ na Phare.

âerpání jednotliv˘ch v˘dajov˘ch poloÏek za rok 2004 je zpracováno v pfiíloze ã. 1.

9.7.1 Úspory provozních nákladÛ

V˘razn˘ch úspor bylo dosaÏeno v provozních nákladech, a to ve v˘‰i 27 215,64 tis. Kã. Úspory se t˘kají pfiedev‰ím poloÏek uveden˘ch
v tabulce ã. 12.

Tabulka ã. 12 Úspory v provozních nákladech

Dal‰ím dÛvodem pro neãerpání prostfiedkÛ rozpoãtu bylo zpoÏdûní legislativního procesu a tvorby nov˘ch provádûcích pfiedpisÛ 
a vyhlá‰ek ERÚ, coÏ se projevilo pfiedev‰ím u poloÏky 516 – nákup sluÏeb a poloÏky 502 – ostatní platby za práci. Podobnû se projevil vliv
nezrealizování programu Phare u poloÏky 516 – nákup sluÏeb a poloÏky 517 – ostatní nákupy.

Pfii vynakládání finanãních prostfiedkÛ úfiad vûnuje znaãnou pozornost hospodárnosti a efektivnosti. V prÛbûhu roku 2004 byly 
opakovanû provûfiovány dodavatelské vztahy, resp. realizována nová v˘bûrová fiízení s cílem zajistit úsporu finanãních prostfiedkÛ a zároveÀ
získat kvalitnûj‰í sluÏby za stejné peníze. Napfiíklad se podafiilo eliminovat nárÛsty DPH zpÛsobené zmûnou sazeb DPH telekomunikaãních
sluÏeb. Bylo pfiehodnoceno také fungování autoprovozu s cílem zaji‰tûní úspor formou omezení poãtu cest, dÛsledn˘m vytûÏováním 
vozidel, kumulací jednání apod.

9.7.2 Programové financování

Programové financování úfiadu vycházelo ze schváleného programu ãíslo 249 010 – Rozvoj a obnova materiálnû-technické základny
Energetického regulaãního úfiadu, kter˘ byl rozpracován na období 2003 aÏ 2007. Vedle objemu finanãních prostfiedkÛ v jednotliv˘ch 
letech byly stanoveny i podrobné technicko-ekonomické parametry a termíny pro prÛbûÏné hodnocení jednotliv˘ch akcí i závûreãné 
vyhodnocení celého programu.
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V˘sledky ãerpání rozpoãtu
V˘daje Plnûní
tis. Kã [%]

V˘daje celkem 116 770,39 99,88

z toho:

ãerpání kapitálov˘ch v˘dajÛ 9 498,19 99,98

ãerpání bûÏn˘ch v˘dajÛ 107 272,20 99,87

âíslo poloÏky Název poloÏky
âástka
[tis. Kã]

Úspory v provozních nákladech celkem 27 215,64

z toho:

502 ostatní platby za provedenou práci 761,44

503 povinné pojistné placené zamûstnavatelem 464,93

513 nákup materiálu 2 541,54

515 nákup vody, paliv a energie 886,87

516 nákup sluÏeb 12 091,60

517 ostatní nákupy 9 959,22

ostatní poloÏky rozpoãtové skladby 510,04



Cel˘ program byl rozãlenûn na dva následující podprogramy:
– podprogram ãíslo 249 011 – pofiízení, obnova a provozování ICT,
– podprogram ãíslo 249 012 – reprodukce majetku Energetického regulaãního úfiadu.

V roce 2004 úfiad pokraãoval ve financování jednotliv˘ch akcí podle schválené dokumentace programového financování. Pfiitom byly
prÛbûÏnû realizovány drobné úpravy finanãního ãerpání v závislosti na aktuálním v˘voji a nov˘ch potfiebách úfiadu.

V˘sledné hospodafiení v roce 2004 podle podprogramÛ a z pohledu bûÏn˘ch a kapitálov˘ch fondÛ je v tabulce ã. 13 a tabulce ã. 14
(bez pfievodÛ nevyãerpan˘ch prostfiedkÛ do rezervního fondu).

Tabulka ã. 13 V˘sledné hospodafiení podle podprogramÛ

Tabulka ã. 14 V˘sledné hospodafiení z pohledu bûÏn˘ch a kapitálov˘ch v˘dajÛ

Nejvût‰í objem finanãních prostfiedkÛ byl v souladu s prioritami úfiadu vyãlenûn do oblasti informaãních technologií, a to zejména 
na financování nového jednotného informaãního systému úfiadu. ERÚ v‰ak zru‰il obchodní vefiejnou soutûÏ na v˘bûr dodavatele informaã-
ního systému (viz kap. 9.8) a proto bude nutno zpracovat formou dodatku novou dokumentaci programu v oblasti podprogramu ICT.

Vzhledem k rozhodnutí úfiadu provést aktualizaci zadávací dokumentace k vyhlá‰ení nové obchodní vefiejné soutûÏe ve 4. ãtvrtletí 2004
úfiad nestihl zpracovat a pfiedloÏit pfiíslu‰ná rozpoãtová opatfiení v oblasti programového financování do konce roku 2004. ZároveÀ v roce
2005 bude nutné pfiíslu‰n˘mi rozpoãtov˘mi opatfieními zajistit nav˘‰ení závazného ukazatele programového financování 
v letech 2005 – 2007, mimo jiné i o prostfiedky pfievedené do rezervního fondu za rok 2004.

Závazn˘ ukazatel v˘daje na programové financování nebyl pfiekroãen a byly splnûny i zaji‰tûny základní potfieby úfiadu jeho chod 
a vytvofieny pfiedpoklady pro jeho dal‰í rozvoj.

9.7.3 V˘daje na zahraniãní pracovní cesty

V˘daje na zahraniãní pracovní cesty dosáhly celkového finanãního objemu ve v˘‰i 5 004,12 tis. Kã. a jsou uvedeny v tabulce ã. 15.

Tabulka ã. 15 V˘daje na zahraniãní pracovní cesty

V prÛbûhu roku 2004 bylo realizováno celkem 76 zahraniãních pracovních cest. Z toho 36 pracovních cest bylo do Bruselu, 
coÏ koresponduje s rozvojem zahraniãní spolupráce a zapojením se do ãinnosti mezinárodních struktur (CEER, ERGEG).
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Plán Skuteãnost Plnûní
[tis. Kã] [tis. Kã] [%]

Program ã. 249 010 celkem 16 000,00 15 561,15 97,26

z toho:

podprogram ã. 249 011 – ICT 13 280,00 12 860,07 96,84

podprogram ã. 249 012 2 720,00 2 701,08 99,30

âíslo poloÏky Název poloÏky
âástka
[tis. Kã]

V˘daje na zahraniãní pracovní cesty celkem 5 004,12

z toho:

5163 sluÏby penûÏních ústavÛ (poji‰tûní) 4,87

5167 sluÏby ‰kolení a vzdûlávání (jazykové kurzy) 284,34

5173 cestovné (stravné, kapesné, letenky, ubytování) 3 325,82

5176 úãastnické poplatky na konference 1 380,81

5175 poho‰tûní (reprefond) 3,11

5179 ostatní nákupy j.n. (víza) 5,17

Plán Skuteãnost Plnûní
[tis. Kã] [tis. Kã] [%]

Programové financování celkem 16 000,00 15 561,15 97,26

z toho:

bûÏné v˘daje 6 500,00 6 181,90 95,11

kapitálové v˘daje 9 500,00 9 379,25 98,73



PÛvodnû pfiedpokládané náklady na zahraniãní aktivity úfiad nevyãerpal. Z kapacitních dÛvodÛ ERÚ byl omezen jednak poãet úãastní-
kÛ, jednak byly obsazovány pouze nejdÛleÏitûj‰í akce. Finanãnû pfiíli‰ nároãné mezinárodní akce nebyly obsazovány. K úsporám do‰lo 
mimo jiné i nezrealizováním programu Phare.

9.8 Zdokonalování vnitfiního informaãního systému

V roce 2004 se úfiad v˘znamnû zab˘val anal˘zou datov˘ch tokÛ pro úãely specifikace nového informaãního systému (IS). Analytické
práce se t˘kaly rozboru stávajících aplikací pouÏívan˘ch ERÚ, zji‰tûní uÏivatelsk˘ch poÏadavkÛ na nov˘ IS, návrhu fie‰ení nového IS 
a pfiípravy podkladÛ pro v˘bûrové fiízení na implementaci IS.

V 1. ãtvrtletí 2004 úfiad vyhlásil v souladu se zákonem ã. 199/1994 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek, obchodní vefiejnou soutûÏ 
na v˘bûr dodavatele informaãního systému pro ERÚ. Pfiedmûtem plnûní vefiejné zakázky bylo navrhnout, vytvofiit, implementovat a uvést
do rutinního provozu nov˘ informaãní systém Energetického regulaãního úfiadu v souladu s následujícími podmínkami:

• Vytvofiit a implementovat IS, pfiedat zdrojové kódy technické a uÏivatelské dokumentace vãetnû zaji‰tûní ‰kolení.

• Rozdûlit IS na logické celky – moduly, ke kter˘m bude odhadnuta pracnost, cena a ãas plnûní pfiíslu‰né ãásti. 

• Pfievést ve‰kerá pfievoditelná práva k vyvíjenému systému na zadavatele.

• Zajistit integraci nového informaãního systému se stávajícími aplikacemi zadavatele.

• Zachovat paralelní chod stávajících aplikací pfii uvádûní nového informaãního systému do provozu.

• Zajistit vytvofiení nového informaãního systému v souladu s poÏadavky na standardy ministerstva informatiky, pro které je vyÏadován 
atest o shodû. Seznam standardÛ a poÏadavkÛ na atest je uveden v Informaãních systémech vefiejné správy.

• Zajistit dodrÏení podmínek dle ISMS (Information security management systems); z hlediska ochrany a bezpeãnosti dat musí informaãní
systém splnit podmínky certifikace podle pfiíslu‰n˘ch bezpeãnostních norem.

• Zajistit technickou podporu a údrÏbu nového informaãního systému po dobu minimálnû tfií let od uvedení nového informaãního 
systému do rutinního provozu.

V souladu s vyhlá‰en˘mi podmínkami obchodní vefiejné soutûÏe a v souladu s § 66 odst. 2 zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání 
vefiejn˘ch zakázek a s § 109 nového zákona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, sv˘m rozhodnutím ze dne 27. srpna 2004 
ã. j. J/10532/2002/200 pfiedseda úfiadu zru‰il obchodní vefiejnou soutûÏ, a to vzhledem ke znaãnû rozdíln˘m cenov˘m nabídkám 
a nejistotû, Ïe firmy, které se umístily na prvních místech, mají dostatek zku‰eností a vytvofiené zázemí pro v˘voj, implementaci a dlouho-
dobou podporu takto rozsáhlého informaãního systému.

Na základû zku‰eností ze zru‰eného v˘bûrového fiízení se úfiad rozhodl v listopadu roku 2004 provést aktualizaci komplexní anal˘zy
stávajícího softwarového a hardwarového vybavení a zároveÀ upfiesnûní poÏadavkÛ koncov˘ch uÏivatelÛ na informaãní technologie. Tyto
kroky se provádûly za úãelem vytvofiení aktualizované detailní podkladové dokumentace pro vypsání nového v˘bûrového fiízení na jednot-
n˘ informaãní systém a stanovení celkové koncepce informaãních technologií v ERÚ v následujících letech.

V rámci ãinnosti informatiky se podafiilo v roce 2004 dále zlep‰it zabezpeãení vnitfiní sítû proti virÛm, spamÛm a útokÛm z internetu. 
Na obou pracovi‰tích byly v zasedacích místnostech nasazeny Access pointy pro bezdrátov˘ pfiístup do vnitfiní poãítaãové sítû. Pomocí 
virtuální privátní sítû byl umoÏnûn vzdálen˘ pfiístup pro vybrané pracovníky pfies internet k jejich po‰tovním schránkám a souborÛm. V‰echny
tyto ãinnosti vedly k posílení bezpeãnosti provozu informaãních technologií v úfiadu a ke zlep‰ení a zkvalitnûní ãinnosti úfiadu jako celku.
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âinnost útvaru interního auditu v roce 2004 vycházela ze zákona ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve vefiejné správû a o zmûnû 
nûkter˘ch zákonÛ (zákon o finanãní kontrole) a pfiíslu‰né provádûcí vyhlá‰ky ã. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon ã. 320/2001 Sb., 
o finanãní kontrole ve vefiejné správû a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o finanãní kontrole).

Vnitfiní audit je provádûn oddûlením interního auditu podle zpracovan˘ch pololetních plánÛ akcí interního auditu. Tyto byly sestaveny
v intencích poÏadovan˘ch mezinárodnû uznávan˘mi standardy a doporuãeními pro praxi podle âeského institutu interních auditorÛ.
V˘chodiskem pro sestavení plánÛ akcí interního auditu byla Mapa rizik naplÀující ustanovení § 30 zákona o finanãní kontrole a schválená
pfiedsedou úfiadu v lednu 2004.

PoÏadavek funkãní nezávislosti útvaru interního auditu je plnû zaji‰tûn ustanoveními organizaãního fiádu úfiadu. V roce 2004 bylo 
v souladu s plánem interního auditu provedeno 12 auditorsk˘ch akcí, jedna provûrka inventarizace a dvû provûrky mimofiádné. Zamûstnanci
interního auditu provedli v prÛbûhu roku 2004 následující audity vybran˘ch pracovních procesÛ a jejich v˘sledkÛ a navrhli pfiíslu‰ná 
doporuãení:

I/1. Audit zabezpeãení elektronick˘ch informací proti úniku, audit licencovaného software v ERÚ.

I/2. Audit ãerpání rozpoãtu ERÚ 2003 a dokumentace k dokladÛm (pfiedbûÏné odsouhlasení návrhu úkolu (PONÚ), tfii nabídky, 
rozhodnutí, objednávka).

I/3. Audit procesu vyfiizování podání (Ïádost o licenci) v odboru licence.

I/4. Popis a provûrka systému vydávání cenov˘ch rozhodnutí odboru regulace.

I/5. Audit spolehlivosti systému evidence pracovních cest a v˘deje stravenek.

I/6. Audit spolehlivosti personálního systému zafiazování zamûstnancÛ do platov˘ch tfiíd a stupÀÛ.

II/7. Audit spolehlivosti systému evidence majetku ERÚ na osobních kartách.

II/8. Audit vyfiazování hmotného a nehmotného investiãního majetku.

II/9. Audit dokumentÛ podporujících bezpeãnost informací v ERÚ (prÛkazy ERÚ, magnetické karty PT a ERÚ, instalaãní protokoly, 
specifikaãní listy).

II/10. Provûrka plnûní rozpoãtu a zúãtování poradensk˘ch sluÏeb.

II/11. Audit úãetních dokladÛ z hlediska dodrÏování zákona ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole. Provûrka dodrÏování pfiikázan˘ch 
pracovních cest sluÏebními vozidly.

II/12. Audit dokumentace ukládané k Ïádostem o licenci (udûlené, zamítnuté, skartaãní znaky a lhÛty).

Doporuãení interního auditu nepfiijatá v prÛbûhu projednávání v˘sledkÛ auditorsk˘ch akcí byla v prosinci 2004 znovu následnou 
kontrolou provûfiena. Na poradû vedení úfiadu byla nepouÏitá doporuãení vyhodnocena z hlediska jejich úãelnosti a byly uloÏeny nové 
úkoly.

Dal‰í sloÏkou vnitfiního kontrolního systému je fiídící kontrola realizovaná vedoucími zamûstnanci v rámci své pravomoci a pÛsobnosti.
To znamená, Ïe v pracovním procesu musí b˘t prÛbûÏnû zaji‰Èováno plnûní ustanovení zákona ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole. Hlavní
úlohou obou sloÏek vnitfiního kontrolního systému (interního auditu a fiídící kontroly) je pfiedcházení a prevence pfiípadn˘ch 
rizik. Proto úfiad dále pracuje na standardizaci v‰ech pracovních postupÛ podle stanoven˘ch norem a pfiedpisÛ v pfiesnû urãené 
organizaãní struktufie.

Vedením ERÚ byla celkovû vyhodnocena vnitfiní kontrolní ãinnost na konci roku 2004 se závûrem, Ïe systém splÀuje poÏadované 
potfieby a nároky. K závaÏnému zji‰tûní ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole, v roce 2004 
nedo‰lo.

Zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol v roce 2004 byla zpracována a odeslána Ministerstvu financí âR v souladu s ustanoveními 
vyhlá‰ky ã. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole, ve znûní zákona ã. 309/2002 Sb., 
zákona ã. 320/2002 Sb. a zákona ã. 123/2003 Sb.
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Znalosti a motivace pracovníkÛ, jejich osobní iniciativa a trval˘ zájem o rozvoj jejich osobnosti spolu s dal‰ím vzdûláváním jak 
odborn˘m, tak jazykov˘m, jsou základními pfiedpoklady pro plnûní pracovních úkolÛ. Proto je kladen velk˘ dÛraz na peãliv˘ v˘bûr nov˘ch
zamûstnancÛ, coÏ pfiedstavuje jednu z hlavních priorit personální politiky ERÚ.

Personální ãinnost byla v roce 2004 zamûfiena na oblast personální a oblast vzdûlávání. Zahrnuje zaji‰tûní poÏadovaného poãtu 
zamûstnancÛ v úfiadu i v jednotliv˘ch organizaãních úsecích, dal‰í rozvoj nezbytné základní administrativy (PIS – personální informaãní
systém), odborn˘ rozvoj zamûstnancÛ, jejich pro‰kolování v oblastech bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci, práva a legislativy 
a v sociální oblasti vytvofiení fondu kulturních a sociálních potfieb, zaji‰tûní stravování a pfiimûfieného pracovního prostfiedí. 

V prÛbûhu 1. a 2. ãtvrtletí 2004 byl proveden v úfiadu tzv. personální audit podle metodiky sekce Generálního fieditelství státní sluÏby
na Úfiadu vlády âR.

11.1 Personální agenda

V roce 2004 byl plánovan˘ poãet systemizovan˘ch míst ERÚ 90, skuteãn˘ poãet zamûstnancÛ byl 89 (prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav).
Stav zamûstnancÛ byl naplÀován plynule a dafiilo se uspokojovat jak poãty, tak i odpovídající kvalifikaci zamûstnancÛ v jednotliv˘ch 

organizaãních útvarech v prÛbûhu roku. Bûhem roku byla rovnûÏ pfiijata opatfiení, jejichÏ cílem bylo racionalizovat práce a tím docílit 
sníÏení poãtu obsluÏn˘ch profesí.

Se zaji‰tûním optimálního poãtu zamûstnancÛ souvisí i jejich dislokace na dvû pracovi‰tû v Jihlavû a v Praze. Z celkového poãtu 
91 zamûstnancÛ mûlo k 31. prosinci 2004 57 zamûstnancÛ pracovi‰tû (místo v˘konu práce) v Jihlavû a 34 zamûstnancÛ v Praze.

Strukturu zamûstnancÛ úfiadu charakterizují tabulky ã. 17 a ã. 18.

Tabulka ã. 17 Struktura zamûstnancÛ z hlediska vûku

Tabulka ã. 18 Struktura pracovníkÛ podle dosaÏeného vzdûlání

Struktura zamûstnancÛ podle vûkov˘ch kategorií se vyvíjí pfiíznivû. Projevuje se pfievaÏující trend v náboru mlad˘ch a odbornû zdatn˘ch
zamûstnancÛ pro zaji‰tûní odborné ãinnosti, pfiedev‰ím absolventÛ vysok˘ch ‰kol, kdy 68,13 procenta zamûstnancÛ je absolventy 
vysok˘ch ‰kol. Dafií se tak postupnû plnit zámûr vedení úfiadu.

Personální agenda – personální informaãní systém je zaji‰Èován pomocí softwarové programu (PIS) Odyssea od firmy A.S.E.I. Úfiad tak
zajistil pfiedpoklady pro elektronické zpracování potfiebn˘ch personálních údajÛ podle zákona ã. 218/2002 Sb., o sluÏbû státních 
zamûstnancÛ ve správních úfiadech a o odmûÀování tûchto zamûstnancÛ a ostatních zamûstnancÛ ve správních úfiadech (sluÏební zákon).
V prÛbûhu 1. pololetí roku 2004 byly implementovány softwarové subsystémy sociální fondy a subsystém vzdûlávání. Ve 2. pololetí roku
2004 byl implementován subsystém controlling. Do‰lo k aplikaci nafiízení vlády ã. 469/2002, kter˘m se stanoví katalog prací a kvalifikaãní
pfiedpoklady a kter˘m se mûní nafiízení vlády o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní nafiízení vlády 
ã. 331/2003, kter˘m se mûní nafiízení vlády ã. 469/2002 a nafiízení vlády ã. 330/2003, o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch
sluÏbách a správû, do personálních pfiedpisÛ úfiadu a v‰ichni zamûstnanci byli novû zafiazeni do platov˘ch tfiíd s úãinností od 1. ledna 2004.

6911. Oblast lidských zdrojů

Vûková kategorie Poãet zamûstnancÛ
Podíl z celkového poãtu 

[%]

Do 25 let 1 1

26 – 35 30 33

36 – 45 23 25

46 – 55 22 24

56 – 65 15 17

Celkem 91 100

Vzdûlání Poãet zamûstnancÛ
Podíl z celkového poãtu 

[%]

V· 57 63

V· Bc. 5 5

VO· 1 1

ÚSO 26 29

Základní – vyuãen 2 2

Celkem 91 100



11.2 Vzdûlávání zamûstnancÛ

Pro vedoucí zamûstnance úfiadu byla uspofiádána ‰kolení o sluÏebním zákonu, kurz time managementu a kurz projektového fiízení.
Specializaãní vzdûlávání byla zamûfiena na prohloubení poãítaãov˘ch znalostí a dovedností, komunikaãních dovedností v t˘mové spolupráci
a ekonomick˘ch znalostí (ekonomika podniku, úãetní a cenová problematika). Velk˘ dÛraz byl kladen na jazykové vzdûlávání zamûstnancÛ.

Zamûstnanci se úãastnili specializaãních kurzÛ, semináfiÛ a konferencí, zejména zamûfien˘ch na problematiku energetiky, regulaci 
podnikání a licenãní politiku, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraniãí. Znaãná ãást semináfiÛ a specializaãních kurzÛ se t˘kala znalostí 
nov˘ch pfiedpisÛ a legislativy, potfiebn˘ch k v˘konu odborn˘ch ãinností zamûstnancÛ. Noví zamûstnanci úfiadu absolvovali ‰kolení 
o vnitfiních pfiedpisech úfiadu a právních normách vztahujících se k problematice regulace. Bylo rovnûÏ zaji‰tûno ‰kolení fiidiãÛ referentÛ
a ‰kolení o bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci.

Celkové v˘daje na vzdûlávání, ‰kolení a odborn˘ rozvoj zamûstnancÛ ãinily 1 528,70 tis. Kã. Tato ãástka pfiedstavuje 4,48 procenta ze
skuteãn˘ch nákladÛ na platy zamûstnancÛ.

Struktura v˘dajÛ na vzdûlávání, ‰kolení a odborn˘ rozvoj zamûstnancÛ je uvedena v tabulce ã. 19.

Tabulka ã. 19 Struktura v˘dajÛ na vzdûlávání

V roce 2004 se celkem 147 zamûstnancÛ úãastnilo 73 vzdûlávacích akcí a 33 zamûstnanci absolvovali 28 zahraniãních konferencí, 
semináfiÛ a ‰kolení.
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Druh vzdûlání
âástka
[tis. Kã]

Jazykové vzdûlání 954,00

Ostatní vzdûlání a ‰kolení 574,70

Celkem 1 528,70







Energetick˘ regulaãní úfiad plnil v roce 2004 v‰echny úkoly a poÏadavky, které vypl˘vají z legislativního rámce vymezujícího práva 
a povinnosti úfiadu.

Pfiedev‰ím byly realizovány úkoly v oblasti aplikace smûrnic Evropské unie upravující nové poÏadavky na liberalizaci vnitfiního trhu 
s elektfiinou a plynem vãetnû úpravy postavení a roz‰ífien˘ch povinností regulaãních úfiadÛ. Úfiad se aktivnû podílel na zpracování noveliza-
ce energetického zákona a zákona o podpofie vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ.

Splnil své povinnosti pfii pfiípravû II. regulaãního období na léta 2005 – 2009. Pfiedev‰ím se podafiilo, i pfies problémy v legislativnû 
technické oblasti, zpracovat pravidla trhu s plynem a novelizovat pravidla trhu s elektfiinou, jeÏ pfiipravují tyto trhy na postupnou liberaliza-
ci.

Energetick˘ regulaãní úfiad vytvofiil podmínky a realizoval poÏadavky na hlub‰í spolupráci s orgány Evropské unie v Bruselu. Zástupci
úfiadu se podíleli pfiedev‰ím na spolupráci s CEER.

Bylo plnû zaji‰tûno personální, materiální a technické zabezpeãení úfiadu. Ve‰keré rozpoãtové prostfiedky byly úãelnû vynakládány 
na zaji‰tûní efektivního chodu úfiadu. V oblasti rozpoãtov˘ch nákladÛ byly zaji‰tûny rozhodující úkoly plánu, nebyly pfiekroãeny Ïádné 
stanovené závazné ukazatele. Podafiilo se zajistit fungování úfiadu ve velmi nároãn˘ch podmínkách a vytvofiit pfiedpoklady pro jeho dal‰í 
rozvoj.

¤ada nûkter˘ch pÛvodnû zam˘‰len˘ch aktivit, napfi. v oblasti vzdûlávání, zahraniãních kontaktÛ apod., byla pfiehodnocena a následnû
v˘raznû omezena.

Pfies fiadu opakovan˘ch jednání se nepodafiilo úspû‰nû navázat na dfiíve ukonãen˘ projekt Phare pro nezájem zahraniãních partnerÛ
a realizovat tak pÛvodnû pfiipravovan˘ zámûr spolupráce v této oblasti.

Hlavním cílem bylo pokraãovat ve v˘voji nového komplexního informaãního systému úfiadu, a proto bylo znaãné úsilí soustfiedûno do
této oblasti. Pfiesto se nepodafiilo vefiejnou soutûÏ na dodávku nového softwaru úspû‰nû zakonãit a práce tak budou v rámci nového 
zadání probíhat v prÛbûhu roku 2005.

Pfii pfiípravû strategick˘ch cílÛ na II. regulaãní období ERÚ zpracoval v rámci projektu Identifikace a poslání ústfiední státní správy 
pfiehled cílÛ ERÚ, kter˘ pfiedstavuje strategické úkoly ve stfiednûdobém horizontu:

1. V zájmu stability energetického sektoru vytvofií ERÚ pro II. regulaãní období (do konce roku 2009) transparentní a nediskriminaãní
podmínky úãastníkÛm energetick˘ch trhÛ, kde

– zdokonalí pravidla vstupu podnikatelsk˘ch subjektÛ na trh s elektfiinou a plynem,

– zdokonalí pravidla vstupu podnikatelsk˘ch subjektÛ na trh s teplem vãetnû zabezpeãení povinností dodávek nad rámec 
licence,

– stanoví transparentní pravidla trhu s elektfiinou a pravidla trhu s plynem,

– vytvofií podmínky pro pfiipojení v˘roben elektfiiny a odbûrn˘ch míst koneãn˘ch zákazníkÛ k elektrizaãní soustavû; podmínky 
pfiipojení v˘roben plynu, podzemních zásobníkÛ plynu a odbûrn˘ch míst koneãn˘ch zákazníkÛ k plynárenské soustavû.

2. V souladu s pokraãující liberalizací energetick˘ch trhÛ v rámci jednotného evropského trhu bude ERÚ dále zdokonalovat pravidla
a postupy ekonomické regulace vãetnû zavedení transparentního regulaãního rámce, kde

– vytvofií transparentní provádûcí pfiedpisy vãetnû postupÛ pro regulaci cen elektfiiny, plynu a tepla platné pro II. regulaãní 
období,

– nastaví pravidla pro motivaci energetick˘ch spoleãností ke sniÏování nákladÛ na dodávku energie a regulovan˘ch sluÏeb 
s cílem dosáhnout stfiednûdobé stability cen pro jednotlivé kategorie zákazníkÛ,

– stanoví pravidla pro vedení oddûlené evidence nákladÛ a v˘nosÛ pro úãely regulace,

– stanoví postupy pro regulaci cen dodavatele poslední instance,

– zabezpeãí plnûní podmínek spojen˘ch s podporou v˘kupu elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ, druhotn˘ch zdrojÛ a ze zdrojÛ
s kombinovanou v˘robou elektfiiny a tepla.

3. K ochranû zájmÛ spotfiebitelÛ, mezi nûÏ patfií vytváfiení pfiedpokladÛ pro jistotu, spolehlivost a pfiedev‰ím kvalitu dodávek elektfiiny,
plynu a tepla, ERÚ

– stanoví poÏadovanou kvalitu dodávek a sluÏeb souvisejících s regulovan˘mi ãinnostmi v elektroenergetice a plynárenství 
vãetnû v˘‰e náhrad za její nedodrÏení,

– stanoví podmínky dodávek elektfiiny a plynu pro koneãné zákazníky a podmínky dodávek dodavatelem poslední instance.
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75Příloha č. 1

V˘daje státního rozpoãtu v druhovém ãlenûní

Období: leden aÏ prosinec 2004
KAPITOLA: 349 Energetick˘ regulaãní úfiad v tis. Kã

V˘daj.
Rozpoãet 2004 skuteãnost % plnûní

poloÏka
UKAZATEL schválen˘ po zmûnách 2004 3:2

1 2 3 4

501 Platy 33 887 34 245 34 121,90 99,64

502 Ostatní platby za provedenou práci 1 037 1 037 275,56 26,57

503 Povinné pojistné placené zamûstnavatelem 12 223 12 348 11 883,07 96,23

513 Nákup materiálu 5 350 5 460 2 918,46 53,45

514 Úroky a ostatní finanãní v˘daje 120 120 49,09 40,91

515 Nákup vody, paliv a energie 1 875 1 875 988,13 52,70

516 Nákup sluÏeb 35 407 32 587 20 495,40 62,89

z toho

5164  nájemné 2 480 2 480 1 580,17 63,72

5166  konzultaãní, poradenské, právní sluÏby 12 337 13 137 10 391,40 79,10

5167 sluÏby ‰kolení a vzdûlání 6 400 6 400 1 528,70 23,89

5169  nákup ostatních sluÏeb 8 900 7 730 4 823,53 62,40

517 Ostatní nákupy 16 860 18 275 8 315,78 45,50

z toho:

5171  opravy a udrÏování 1 850 3 900 2 188,68 56,12

5173  cestovné / tuzemské a zahraniãní / 7 490 7 490 3 718,53 49,65

518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvûry 50 50 0,00

519 V˘daje související s neinv. nákupy, pfiíspûvky atd. 10 10 8,00 80,00

534 Pfievody vlastním fondÛm 678 685 27 765,84 4 053,41

z toho:

5342  neinvestiãní pfievody FKSP 678 685 685,00 100,00

5346  pfievody do fondÛ org. sloÏek státu 27 080,84

536 Ostatní neinv. transfery jin˘m vefiejn˘m
260 260 11,28 4,34rozpoãtÛm

542 Náhrady placené obyvatelstvu 20 20 4,80 24,00

551 Neinv. transfery mezinár. organizacím
150 435 434,89 99,97a nadnár. orgánÛm

5 BûÏné v˘daje celkem 107 927 107 407 107 272,20 99,87

611 Pofiízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 340 3 000 2 920,91 97,36

612 Pofiízení dlouhodobého hmotného majetku 4 150 6 500 6 458,33 99,36

636 Investiãní transfery 118,95

z toho:

6361  investiãní pfievody do rezerv. fondu 118,95

6 Kapitálové v˘daje 8 490 9 500 9 498,19 99,98

0 Celkem 116 417 116 907 116 770,39 99,88
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