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Dne 22. listopadu 2018 zveřejnil Energetický regulační úřad („ERÚ“) na svých internetových 

stránkách tři nová cenová rozhodnutí, stanovující pro rok 2019 regulované ceny (i) za 

související službu v elektroenergetice a další regulované ceny a (ii) službu v elektroenergetice 

odběratelům ze sítí nízkého napětí a (iii) ceny související s dodávkou plynu 

Všechna tři cenová rozhodnutí mají nabýt účinnost ode dne 1. ledna 2019.  

V porovnání s rokem 2018, kdy došlo spíše ke snížení regulovaných cen, a to zejména na 

hladinách vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN), resp. ke stagnaci u domácností a 

malých podnikatelů, počítají cenová rozhodnutí pro rok 2019 v převážně většině s růstem 

cenové hladiny jak u velkoodběru, tak i u domácností a malých podnikatelů, a to mnohdy i dost 

výrazným. 

Dobrou zprávou pro odběratele elektřiny je naopak skutečnost, že navzdory zvyšujícímu se 

objemu podpory pro podporované zdroje energie se má složka ceny na podporu elektřiny 

z podporovaných zdrojů pro rok 2019 snížit. Důvodem je rostoucí spotřeba elektřiny, mezi 

kterou se podpora rozpočítavá. Pro odběrná a předávací místa: 

1. připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině VVN 

a VN se daná složka ceny elektrické energie snižuje z 65.424,50,- Kč/MW/měsíc (v 

roce 2018) na 58.944,64,- Kč/MW/měsíc, a  

2. pro ta místa, připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě 

jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních 

sazeb se daná složka ceny elektrické energie snižuje na 13,56,- Kč/A/měsíc (oproti 

15,05,- Kč/A/měsíc v roce 2018).  

Současně opět platí limitace maximální částky, kterou odběratel na poplatku na POZE za 

fakturační období uhradí. Maximální částka je určena součinem částky 495,- Kč/MWh a 

celkového množství elektřiny, odebraného ze soustavy za fakturované období.  

V roce 2019 také podstatně klesne regulovaná cena za zajišťování systémových služeb, a to 

o více jak 20 %.  

Co se týče cen regulovaných složek u plynu, jejich cena se v porovnání s rokem 2018 mění 

pouze kosmeticky a často směrem dolů.   

Jak jsme již upozorňovali v minulosti, nárůst regulovaných složek automaticky nemusí 

znamenat také ekvivalentní růst celkové ceny elektřiny, resp. plynu. Regulované složky totiž 

tvoří pouze část konečných cen (cca. ½ cen elektřiny a pouze ¼ cen plynu). Zákazníci tak mají 

stále jistou (i když s ohledem na značně se zvyšující cenu komodit stále omezenější) možnost 
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http://www.eru.cz/documents/10540/3899124/ERV_11_2018.pdf/121b4b0e-ba26-433d-b71d-3b00fbee228e
http://www.eru.cz/documents/10540/3899124/ERV_10_2018.pdf/3feb1c47-0aa0-4766-a0d0-39715afd9fe0
http://www.eru.cz/documents/10540/3899124/ERV_10_2018.pdf/3feb1c47-0aa0-4766-a0d0-39715afd9fe0
http://www.eru.cz/documents/10540/4946219/ERV-CR-6-2018.pdf/196a51f5-57b9-4d5f-abef-9a045a9019e6
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NÁVRH CENOVÝCH ROZHODNUTÍ PRO ENERGETIKU A 

PLYNÁRENSTVÍ PRO ROK 2019 

 kompenzovat nárůst cen regulovaných složek nákupem levnější komodity (elektřiny a plynu) 

od dodavatelů.  
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu 

nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací 

zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 

za konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 
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