
Energetický regulační úřad 

Abstrakt 
 

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace 

v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly 

patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících 

držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ, 

provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním 

uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se 

fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako 

subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky.  

Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti 

se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost 

lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto 

je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická 

odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu je právě 

ERÚ. 

Tato diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části práce se věnují obecné 

charakteristice ERÚ, zejména jeho vzniku, základním informacím o jeho právním postavení, 

hospodaření, zaměstnaneckému aparátu, organizační struktuře, mezinárodní spolupráci a 

zaměřuji se na problematiku jeho postavení jako nezávislého regulačního orgánu.  

V druhé části se zabývám působností ERÚ, která zastřešuje všechna tři zásadní 

infrastrukturní energetická odvětví, jimiž jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství.  

V poslední třetí části se věnuji jednotlivým kompetencím ERÚ vycházejícím z jeho 

působnosti. Zaměřuji se na oblasti, které považuji za nejvýznamnější, jimiž jsou regulace cen a 

licence a dále se dotýkám výkonu dozoru a s tím související ukládání sankčních a nápravných 

opatření, šetření, mimosoudního rozhodování sporů a poskytování informací.  
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