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 Klíčovými termíny jsou  rovnováha a stabilita: 

 ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení 

všech přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana 

oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá 

regulaci 

 Regulované subjekty mají mít dostatek prostředků na 

provoz, obnovu a investice = stabilita a předvídatelnost 

 Spotřebitelé musejí mít jistotu, že regulátor bude 

důsledně kontrolovat oprávněnost a efektivitu nákladů, 

že nebudou poškozeni = rovnováha a důvěra 

 Stát musí mít jistotu, že ERÚ dbá na ochranu zájmů 

ČR v rámci budování jednotného trhu = stabilita a 

bezpečnost    

 

Hlavní úkoly pro regulátory 
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 Novým - a možná nejdůležitějším – úkolem regulátorů 

ve střední Evropě je zabránit tzv. energetické 

chudobě  

 Státy západní Evropy už tento problém řeší: 

 Velká Británie: „eat or heat dilemma“ – až 25% postižených 

spotřebitelů 

 Francie, Itálie, Portugalsko přiznávají stejný problém 

 Hlavním problémem je strmý růst cen za energie i v 

době ekonomické krize 

 Státy V4 mohou společným úsilím tlačit na snížení 

cen, naše země patří mezi nejdražší v Evropě 

 Zatím můžeme přijímat preventivní kroky 

Energetická chudoba 
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Energetická chudoba 
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Průměr EU12 EUROSTAT

Srovnání síťových poplatků pro odběratele – průměrné 

domácnosti - 2013 

Zdroj: ENA 



Spolupráce na úrovni V4 

 V červnu 2013 v Praze se regulátoři V4 dohodli na formě permanentního 

fóra 

 V listopadu 2013 jsme v Budapešti podepsali Společné prohlášení 

regulátorů ČR, SR, Maďarska a Polska o spolupráci 

 Rychlá a efektivní výměna zkušeností a spolupráce na úrovni předsedů a 

expertů 

 

 Hlavní cíle: 

 integrace trhů s energií v rámci V4 jako krok směrem k jednotnému evropskému 

trhu s energií 

 zlepšení energetické bezpečnosti 

 posílení postavení spotřebitelů energie  

 zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik  



Spolupráce na úrovni V4 

 Konkrétní kroky: 

 

 Posílení spolupráce na projektech v plynárenství a 

elektroenergetice, které přispějí k integraci trhů zemí V4, zejména v 

rámci CZ-SK-HU a PL-RO market couplingu 

 

 Aktivní řešení společných problémů, a to zejména neplánované toky 

elektřiny, OZE a projektů PCI  

 

 Společný postup v oblasti ochrany spotřebitelů 

 



Zapojení ERÚ do činnosti ACER  

ČR (ERÚ) se plně zapojila do činnosti ACER (Agentury pro spolupráci 
regulátorů energií) hned od jejího vzniku 

 
 Experti ERÚ se účastní všech pracovních skupin ACER 

 

 Aktivně působí v regionálních iniciativách, v oblasti propojování národních trhů 
s elektřinou a plynem v regionu  

 

 ERÚ podporuje realizaci cílových modelů a tzv. cestovních map za podmínky 
přínosnosti pro všechny země CEE 

 

 ERÚ si váží vyváženého přístupu ACER k řešení vznikajících komplikací, především 
v otázce kruhových toků 

 

 ERÚ také dobrovolně vysílá své tzv. sekondované experty (SNE) do sekretariátu 
ACER v Lublani 



Zapojení ERÚ do činnosti ACER  

 Aktivní snaha o přesunutí části agendy ACER do Prahy 

jako dostupného centra Evropy 

 

 ERÚ chce být lídrem v evropských projektech v oblasti 

smart-grids, net meteringu a dalších modernizací a 

inovací 

 

 ERÚ má zájem na vybudování sítě evropských 

energetických ombudsmanů pro spotřebitele v zájmu 

ochranu jejich práv 
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Děkuji za pozornost 

eru@eru.cz 

www.eru.cz 
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