
 

Pokračování materiálu Energetická politika z roku 1997 a1998 

   

 

Věc : Energetický regulační úřad (ERÚ) a předseda ERÚ ( Regulátor)   
         
 

A) Některé odpovědnosti, poslání a pravomoci ERÚ dle nového energetického zákona: 

 

 a) v oblasti cen zejména:   

                          -  uplatňování, regulace, sjednávání a kontrola cen v oblasti energetiky 

                          - vydávání právních předpisů 

                          - vydávání rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů,    

                            výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností 

 

b) v oblasti hospodářské soutěže zejména :  

                          - ochrana zájmů spotřebitelů ( nejen tzv. chráněných neboli zajatých  

                            zákazníků) i držitelů licencí navzájem, včetně rozhodování sporů 

                          - vytváření předpokladů pro vznik a fungování energetického trhu   

                          - nahrazení některých účinků hospodářské soutěže včetně ukládání povinností  

                         - vydávání právních předpisů               

 

c) v oblasti fungování národního hospodářství zejména :  

                        - zajištění spolehlivých dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie 

                        - zajišťování dodávek nad rámec licencí - ukládání povinnosti  

 

d) v oblasti dalších výkonů státní správy zejména :  

                        - udělování, změny, rušení  a kontrola licencí  

                       - vydávání právních předpisů 

                       - zajišťování kvality dodávek i služeb 

                       -  regulátor je odvolacím orgánem ve správním řízení pro podané  

                           rozklady 

                       - rozhodování o věcných břemenech 

                       - zajišťování zveřejňování údajů dle zákona  

                      - návrhy na kontroly a ukládání pokut prostřednictvím Státní energetické  

                         inspekce 

                       - správcovství Fondu dle § 14 zákona  

 

                        

B ) Další skutečnosti : 

 

- ERÚ je zřizován prakticky na "zelené louce" v Jihlavě, bez materiálně technického 

zabezpečení. 

- Do Jihlavy přejde pouze část pracovníků stávající Energetické regulační správy a MF ČR, 

část pracovníků musí dokončovat správní a další řízení dle původního zákona. 

- Od 1.1.2001 odpovídá ERÚ za všechny činnosti výše uvedené dle nového zákona a současně 

se bude teprve konstituovat. 

- Prostředky na ERÚ v rozpočtu ( 25 mil. Kč ) tvoří cca 1/5 prostředků, které byly navrhovány  

   MPO ČR v původní Důvodové zprávě k novému energetickému zákonu ( 120 mil. Kč)  

-  Atd. atd. 

 



Závěr : 1) Vysoce náročná manažerská činnost - budování úřadu & průběžné zajišťování  

                 činností dle zákona, to vše v Jihlavě a v Praze současně.   

                ( navíc bez lidí a bez peněz - u regulovaných subjektů proti 1 pracovníkovi ERÚ  

                 stojí desítky až stovky pracovníků, navrhovaný plat předsedy ERÚ odpovídá platu    

                 středního managementu regulovaných subjektů, atd.) Plně srovnatelné ( možná  

                 ještě náročnější) s  budováním jakékoli obchodní společnosti typu a.s.   

 

              2) Vysoce exponovaná činnost - jedná se o apolitického politika - neměl by být v  

                   politické straně, ale musí být garantem  loajality a neutrality celého ERÚ. Nesmí  

                   být  vydíratelný a příliš slabý. Chybné rozhodnutí ( paradoxně i  náznak  

                   rozhodnutí v tisku ) může velmi výrazně poškodit ČSSD a přes opoziční smlouvu i  

                   ODS např. v parlamentních volbách, atd.. Pokud ČSSD podcení otázku          

                   rychlosti jmenování a nebude mít jistotu loajality předsedy ERÚ, bere na sebe  

                   zcela zbytečně vysoké riziko.    

 

 

 

 

Noveský 18.12.2000 

 

              

 

  

 

Příloha ( část Důvodové zprávy MPO ČR k energetickému zákonu):  

Jmenování: 

Předseda regulačního úřadu musí mít vysokou společenskou prestiž a nesmí s ním být spojeno 

žádné potenciální riziko konfliktu zájmů. Z tohoto důvodu je zapotřebí stanovit přísná pravidla  

s cílem zajistit, 1) aby nedocházelo ke konfliktům zájmů a 2) aby kvalifikace předsedy 

regulačního úřadu byla dostačující pro výkon  takovéhoto úřadu.  

Pevně stanovené funkční období: 

Pevně stanovené termíny funkčního období jsou navrhovány proto, že činí  předsedu 

regulačního úřadu méně zranitelnými vůči politickým tlakům  a posilují tak nezávislost 

regulačního úřadu. Pevně stanovené funkční období předsedy regulačního úřadu se navrhuje 

v délce 5 let. Stejnou délku má funkční období členů energetických regulačních orgánů v Polsku 

a Velké Británii.  Ve Španělsku je funkční období delší 6  let a v Itálii 7 let.  

 

 

 

 

 


