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Mezinárodní spolupráce Energetického regulačního úřadu v rámci Evropské unie 
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Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti popisuje současné nadnárodní (evropské platformy) pro spolupráci 
v oblasti energetické bezpečnosti respektive regulačních aktivit a opatření v elektro-
energetice, případně jiných odvětvích. 
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Summary 
 
This article briefly describes the current supranational (European) platforms for cooperation 
in the field of energy security or regulatory activities and measures in the electro-energy 
sector or other relevant sectors. 
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Úvod 
 
Důvody, proč je třeba, aby státy v oblasti energetiky a energetické bezpečnosti spolupraco-
valy, se zdají být zřejmé na první pohled – úspora času a finančních prostředků, možnost 
čerpat podněty a zkušenosti od našeho partnera či příležitost nahlédnout na určitý problém 
prostřednictvím někoho dalšího. Spolupráce v oblasti energetiky v pevném celku Evropské 
unie splňuje tyto obecné předpoklady a může přinášet stabilnější a účinnější řešení pro tuto 
strategicky stěžejní oblast, jakou energetika bezesporu přestavuje. 
 
Pro zajištění a prosazování národních zájmů energetiky České republiky, a ve snaze zapojit se 
do tvorby jednotného evropského trhu s energiemi, Energetický regulační úřad (ERÚ) aktivně 
spolupracuje s dalšími evropskými regulátory v energetické oblasti a zapojuje se do činnosti 
několika platforem, které se snaží vzájemnou spolupráci unijních států podporovat a rozvíjet. 
 
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro 
výkon regulace v energetice. Hlavními úkoly Úřadu jsou podle zákona mimo jiného regulace 
cen, ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů či podpora využívání obnovitelných a druhot-
ných zdrojů energie. V rámci Evropské unie se úřad zapojuje do několika platforem pro 
rozvíjení spolupráce s dalšími unijními státy. 
 
CEER versus ACER 
 

  
 
Rada evropských energetických regulátorů (Council of European Energy Regulators, CEER) 
je dobrovolnou neziskovou asociací, podléhající belgickému právu, která působí jako 
koordinační orgán mezi jednotlivými regulačními úřady a jedná jejich jménem na evropské 
úrovni, tj. s Evropskou komisí, zejména s Generálním ředitelstvím pro dopravu a energetiku 
(DG TREN) a s Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (DG COMP). Cílem její 
činnosti je podpora rozvoje jednotného, dobře fungujícího, udržitelného a konkurence-
schopného evropského energetického trhu. Tato asociace je složena z regulačních úřadů 
jednotlivých členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.1 
 
CEER úzce spolupracuje a podporuje činnost Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER). CEER, který sídlí v Bruselu, se zabývá mnoha komplementárními 

                                                           
1
 Council of European Energy Regulators. In: Energetický regulační úřad 

http://www.eru.cz/cs/o-uradu/mezinarodni-spoluprace/ceer 
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(ale nepřekrývající mi se) oblastmi práce ACER, jako jsou mezinárodní otázky nebo otázky 
udržitelnosti.2 
 

 
 

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Agency for the Cooperation  
of Energy Regulators, ACER) sehrává důležitou roli v integraci trhů s elektřinou a zemním 
plynem v rámci zemí Evropské unie, tím že koordinuje regionální a meziregionální iniciativy. 
Posláním Agentury je podporovat a prohlubovat spolupráci mezi energetickými regulačními 
orgány na úrovni EU a usilovat o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu  
s elektřinou a zemním plynem. Tato platforma byla jakožto orgán Evropské unie zřízena  
v souladu s legislativou třetího energetického balíčku se sídlem ve slovinské Lublani.3 
 
Předchůdcem ACER byl orgán nazývaný Evropská skupina regulátorů pro elektřinu a zemní 
plyn (European Regulators Group for Electricity and Gas, ERGEG). Po jeho zrušení část úkolů 
přešla právě na Agenturu, která v březnu roku 2011 nově vznikla4. 
 

 

 
V oblasti mezinárodních vztahů se Energetický regulační úřad angažuje v  řadě 
mezinárodních aktivit, a  to zejména v  rámci institucí Evropské unie. V první řadě je třeba 
zmínit členství v Radě evropských energetických regulátorů (CEER), zájmového dobrovolného 
sdružení energetických regulačních úřadů členských stát Evropské unie. Za významnou lze 
pokládat také spolupráci s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
(ACER). Energetický regulační úřad si za hlavní cíl v těchto platformách klade především 
prosazování a ochranu národních zájmů České republiky ve sjednocené Evropě. 
 
„Spolupráce Energetického regulačního úřadu v rámci CEER spočívá v aktivní účasti na 
zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, vlastnické oddělení, zákazníci, 
finanční služby atd.), kde se mimo jiné řeší otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti 
trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti dodávek, udržitelného 
rozvoje a připravují společné postupy k implementaci nové evropské energetické 
legislativy.“5 Ode dne vzniku ACER se Energetický regulační úřad angažuje také v činnosti 

                                                           
2
 About the European Energy Regulators. In: Council of European Energy Regulators 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab 
3
 Agency for the Cooperation of Energy Regulators. In: Energetický regulační úřad  

http://www.eru.cz/cs/o-uradu/mezinarodni-spoluprace/acer 
4
 About the European Energy Regulators. In: Council of European Energy Regulators 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab 
5
 Mezinárodní spolupráce. In: Energetický regulační úřad  
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pracovních orgánů této evropské agentury. Hlavním posláním ACER je koordinace postupu 
národních regulačních orgánů a účastníků trhu při vytváření jednotného trhu, a s tím spojená 
příprava společných provozních a obchodních pravidel a kodexů.6 Činnosti těchto dvou 
iniciativ se zdají být na první pohled totožné, obě platformy mají za cíl koordinovat jednotlivé 
regulační orgány členských zemí. Na každou z nich však spadá trochu jiná agenda. 
 
ACER doplňuje a koordinuje na unijní úrovni činnost vnitrostátních regulačních orgánů. Jeho 
kompetence zahrnují například přípravu rámcových pokynů, které mají tvořit základ 
celoevropských síťových kodexů či přijímání individuální rozhodnutí o podmínkách přístupu  
a provozní bezpečnosti pro přeshraniční infrastruktury, pokud se vnitrostátní regulační 
orgány nemohou dohodnout na jejich podobě. ACER také poskytuje poradenství v různých 
energetických otázkách souvisejících s evropskými institucemi.7 Z pohledu Energetického 
regulačního úřadu8 tedy disponuje významnými pravomocemi, zejména v procesu přípravy 
kodexů sítě a nově též v kontextu nařízení Evropské unie č. 347/2013, kterým se stanovují 
hlavní směry pro transevropské energetické sítě. I z toho důvodu se zaměřuje především na 
aktivity v rámci ACER. 
 
Na druhé straně, hlavním cílem CEER je usnadnit vytvoření jednotného, konkurence-
schopného, efektivního a udržitelného vnitřního trhu s plynem a elektřinou v Evropě. CEER 
také usiluje o sdílení osvědčených regulačních postupů v rámci celého světa, a to 
prostřednictvím svého členství v Mezinárodní konfederaci energetických regulačních orgánů 
(ICER).9 
 
Mezinárodní aktivity Energetického regulačního úřadu 
 

 
 
V souladu s vykazovací povinností předkládá Energetický regulační úřad od roku 2005 
každoročně Evropské komisi Národní zprávu České republiky o elektroenergetice  
a plynárenství, která se zabývá vývojem, který zaznamenaly energetické trhy v naší zemi za 

                                                                                                                                                                                     
http://www.eru.cz/cs/o-uradu/mezinarodni-spoluprace 
6
 Mezinárodní spolupráce. In: Energetický regulační úřad  

http://www.eru.cz/cs/o-uradu/mezinarodni-spoluprace 
7
 About the European Energy Regulators. In: Council of European Energy Regulators 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab 
8
 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 

2013, Energetický regulační úřad, 2014, s. 12 
9
 About the European Energy Regulators. In: Council of European Energy Regulators 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab 
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uplynulé období10. Tato základní povinnost vyplývá z evropské legislativy, konkrétně se jedná 
o směrnice 2003/54/ES2, resp. 2003/55/ES11. Vedle popisu toho nejdůležitějšího, co se událo 
v jednom kalendářním roce v oblasti energetiky v České republice, tento dokument taktéž 
informuje o krocích, které byly podniknuty na mezinárodní úrovni. Značnou pozornost 
musela Česká republika například věnovat v roce 2013 problematice neplánovaných 
kruhových toků, které ohrožují bezpečnost soustavy a komplikují proces vytváření 
společného trhu. Na bilaterální úrovni bylo dosaženo dohody mezi operátory přenosové 
soustavy v České republice a Německu o vybudování transformátorů s posunutou fází, které 
by měly ochránit tuzemskou přenosovou soustavu právě před neplánovanými toky.12 
 
Podle Zprávy o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 201213 
směřovala projednávaná témata v rámci CEER i ACER v roce 2012, vedle koordinace postupů 
a prosazování stanovisek České republiky, také k obnovitelným zdrojům energie – k podpoře 
a systémům rozvoje jejich využívání, energetické účinnosti a obchodování s emisními 
povolenkami. Z pohledu energetické bezpečnosti, snahy diverzifikace zdrojů energií  
a samozřejmě snižování zátěže pro životní prostředí je tato otázka, i přes nepříznivé 
ekonomické dopady, stále aktuální. 
 
„Zástupci Energetického regulačního úřadu se v rámci jednání pracovních orgánů CEER  
a ACER soustředili na koordinaci postupu a prosazování stanovisek České republiky týkajících 
se trhu s elektřinou, plynem, problematiky zákazníků i národní implementace legislativních 
aktů tzv. třetího energetického balíčku. Aktivně působili také v pracovních skupinách, které 
projednávaly sjednocení podmínek pro připojení do sítí, přidělování kapacit a řízení 
přetížení.“14 
 
Třetí energetický balíček byl schválen v dubnu 2009 za dob předsednictví České republiky. 
Přispívá k větší integraci, liberalizaci a regionální spolupráci na energetickém trhu. Dotýká se 
především společných pravidel pro vnitřní trh s ropou a zemním plynem, přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou a přístupu k plynárenským přepravním soustavám. Tento 
balíček mimo jiné obsahuje pravidla pro oddělení výroby elektrické energie a plynu od 
distribuční soustavy.15 

                                                           
10

 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2012, Energetický regulační úřad, 
2013, s. 49. 
11

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES. 
12

 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 
2013, Energetický regulační úřad, 2014, s. 3 
13

 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2012, Energetický regulační úřad 
2013, s. 49. 
14

 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2012, Energetický regulační úřad 
2013, s. 49. 
15

 Energetická politika Evropské unie a její nástroje. In: BusinessInfo. 2009 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/energeticka-politika-eu-nastroje-5132.html 
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Historie evropské spolupráce v energetice 
 
Z potřeby spolupráce mezi jednotlivými energetickými regulátory vytvořila Evropská komise 
v říjnu roku 2003 k tomu určený formální orgán – Evropská skupina regulátorů pro elektřinu 
a zemní plyn (viz výše). Komise tento orgán využívala jako privilegovaného partnera pro 
prosazování pravidel v nadnárodním měřítku. Přitom ale zřejmě nikdy nebylo zvažovanou 
alternativou přímo delegovat regulační pravomoci v takto politicky citlivé oblasti na 
Evropskou komisi, natož vytvořit něco, jako federálního energetického regulátora Evropské 
unie. 
 
Až do devadesátých let byly v Evropě sektory energetiky organizovány jako monopoly. 
Otevření energických trhů však postupně začalo nabývat na důležitosti a do roku 2000 
vytvořily všechny původní členské země vyjma Německa nezávislý regulační orgán pro 
možnost lepší kontroly a liberalizace tohoto segmentu. Na podnět Evropské komise pak 
utvořilo 10 evropských regulátorů v roce 2000 CEER, jenž dal organizační základ pro 
vytvoření formálnější struktury ERGEG. ACER vznikla v roce 2011, následně poté byla ERGEG 
zrušena. 
 
Závěr 
 
V globalizovaném světě přestává pro vyspělé státy existovat možnost starat se pouze  
o vlastní záležitosti a okolního světa si příliš nevšímat. Toto tvrzení lze aplikovat na většinové 
množství oblastí života, energetiku nevyjímaje. Ve struktuře typu Evropská unie, která stojí 
na daných legislativních základech, pak spolupráce jednotlivých členských zemí představuje 
logický a poměrně jednoduchý krok kupředu. Jednou z priorit a jedním z cílů této spolupráce 
má být vytvoření vnitřního trhu s energiemi. Účelem tohoto trhu má být mimo jiné 
intenzivnější přeshraniční obchod, aby bylo dosaženo větší efektivity, konkurenceschopných 
cen a vyšších standardů služeb. Také by měl přispět k bezpečnosti dodávek a k udržitelnosti. 
Budoucnost ukáže, nakolik se tyto představy vyplní. 
 


