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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ZVEŘEJNIL CENOVÉ
ROZHODNUTÍ PRO PLYN A INDIKATIVNÍ CENY PLYNU PRO 3.
ČTVRTLETÍ 2018
Energetický regulační úřad („ERÚ“) zveřejnil na přelomu května a června 2018 dva důležité dokumenty,
týkající se cen plynu.
Prvním dokumentem je nové cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2018 ze dne 22. května 2018, kterým se
stanovují regulované ceny, související s dodávkou plynu pro rok 2019. Toto cenové rozhodnutí nabývá
účinnosti od 1. ledna 2019.
Následně, dne 1. června 2018, zveřejnil ERÚ na svých internetových stránkách také indikativní ceny
plynu pro 3. čtvrtletí 2018, tedy pro období červenec až září 2018 (dále jen „3Q/2018“).
V případě indikativních cen plynu se jedná o ceny nezávazné, doporučené ERÚ. ERÚ zavedl
zveřejňování indikativních cen plynu již koncem roku 2016, kdy tímto krokem reagoval na pomalejší
tempo poklesu cen plynu v nabídkách obchodníků, než bylo očekáváno, s ohledem na vývoj cen plynu,
na světových trzích. Jak uvádí ERÚ na své internetové stránce: „Po zavedení indikativních cen trh [s
plynem] opakovaně a výrazně zlevňoval. Indikativní ceny se jako ukazatel trvale ujaly v některých
srovnávačích, informují o nich spotřebitelské i další organizace. To svědčí o jejich kladném přijetí mezi
odbornou i spotřebitelskou veřejností.“. Pro 3Q/2018 stanovil ERÚ cenu služby dodávky plynu takto:

Charakter spotřeby

Indikativní ceny (Kč/MWh)

Vaření (spotřeba 0-1,89 MWh)

899 Kč/MWh

Ohřev vody (spotřeba 1,89 – 7,56 MWh)

749 Kč/MWh

Vytápění (spotřeba 7,56 MWh a výše)

699 Kč/MWh

zdroj: www.eru.cz

V porovnání s 2. čtvrtletím 2018 tedy dochází pouze ke kosmetickým změnám v doporučených cenách
komodity - plynu.
Pro úplnost nutno dodat, že v případě indikativní ceny se jedná o doporučenou cenu neregulované
složky plynu, tedy té části celkové ceny plynu, která je stanovována dohodou mezi obchodníkem a
zákazníkem. Pro celkovou cenu plynu je nutno k neregulované složce připočíst regulovanou složku
(stanovovanou ERÚ a zákony) a daně.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.
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