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Dne 24. listopadu 2017 zveřejnil Energetický regulační úřad („ERÚ“) na svých internetových 

stránkách tři nová cenová rozhodnutí stanovující pro rok 2018 regulované ceny (i) za 

související službu v elektroenergetice a další regulované ceny (CR č. 6/2017) a (ii) službu 

v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (CR č. 7/2016) a (iii) ceny související 

s dodávkou plynu (CR č. 5/2017). 

Všechna tři cenová rozhodnutí nabývají účinnost od 1. ledna 2018.  

Stanovené regulované ceny elektřiny potěší především zákazníky připojené na hladinách 

vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN), kde pro rok 2018 dochází v porovnání s rokem 

2017 k mírnému poklesu regulované složky ceny elektřiny, což by mělo částečně mírnit nárůst 

cen silové elektřiny, na jejíž výši nemá ERÚ žádný vliv. Naopak mírný nárůst regulovaných 

cen elektřiny zažijí domácnosti a malí podnikatelé, u kterých dojde dle sdělení ERÚ průměrně 

k nárůstu o 2,5 %, konkrétní změna se ovšem liší podle distribučního území a distribuční 

sazby. Důvodem nárůstu regulovaných cen je dle ERÚ mj. i vyšší cena silové elektřiny, která 

znamená „vyšší náklady na krytí ztrát v přenosové soustavě a distribučních soustavách, a tak 

negativně působí na náklady distribuce elektřiny.“ 

ERÚ dále dne 29. listopadu 2017 informoval, že pro rok 2018 se sazba poplatku na činnost 

ERÚ řídí nařízením vlády č. 392/2015 Sb. a poplatek za činnost ERÚ v odvětví 

elektroenergetiky činí 2,39 Kč / měsíc za každé odběrné místo, je tedy stejný jako pro rok 

2017. Ohledně sazby za činnost ERÚ v odvětví plynárenství takové oznámení nebylo učiněno. 

Jestliže by se ale měl poplatek ERÚ řídit také předmětným nařízením vlády i pro rok 2017, pak 

by poplatek činil 1,34 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu.  

I když poplatek na činnost ERÚ zůstal na úrovni roku 2017, celková cena za činnost operátora 

trhu pro rok 2018 mírně vzroste, když bude činit 5,40 Kč / měsíc za každé odběrné místo oproti 

4,9 Kč v roce 2017. 

Co se týče cen regulovaných složek u plynu, jejich cena by měla podle sdělení ERÚ 

v závislosti na typu odběru a distribučního území v roce 2018 stagnovat, nebo mírně růst 

(tisková zpráva ERÚ mluví o nárůstu cen regulovaných složek o 2,8 %), přičemž nárůst se 

dotkne především větších odběratelů. Cenu regulovaných složek plynu tlačí nahoru mj. cena 

za distribuci. V důsledku poklesu spotřeby plynu se totiž náklady na jeho distribuci musejí 

rozpočítávat mezi menší objem plynu, což se negativně promítá do cen za jeho distribuci. 

Nárůst regulovaných složek ovšem automaticky neznamená i růst celkové ceny elektřiny resp. 

plynu. Regulované složky totiž ceny tvoří ½ cen elektřiny a pouze ¼ cen plynu. Zákazníci tak 
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mají možnost kompenzovat nárůst cen regulovaných složek nákupem levnější komodity 

(elektřiny a plynu) od dodavatelů, kterých je na trhu několik desítek.  
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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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