Příloha č. 2
Cenové rozhodnutí pro plynárenství
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2018 ze dne 20. listopadu 2018, o regulovaných cenách
souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2019 je zpracováno v souladu se 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, vyhláškou č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen
v plynárenství, vyhláškou č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti
operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a zveřejněnými Zásadami cenové regulace pro období
2016–2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice
a plynárenství s prodlouženou účinností do 31. prosince 2020 a dodržuje parametry výpočtů určených těmito
Zásadami.
Významnou změnou pro rok 2019 je vydání dvou cenových rozhodnutí pro odvětví plynárenství. Na základě
požadavků Nařízení Komise 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb
pro zemní plyn, bylo již v průběhu roku 2018 vydáno samostatné cenové rozhodnutí upravující přepravní tarify
na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy (cenové rozhodnutí č. 1/2018). Regulované ceny
a podmínky pro vnitrostátní přepravu plynu, distribuci plynu, služby operátora trhu v plynárenství a dodavatele
poslední instance jsou vydávány s účinností od 1. ledna 2019 v tomto cenovém rozhodnutí č. 6/2018.






Hlavní skutečnosti ovlivňující výši regulovaných cen pro rok 2019

Regulované složky ceny služeb souvisejících s dodávkou plynu tvoří pro domácnosti a maloodběratele
v roce 2019 v průměru přibližně 25 % z celkové ceny služeb dodávky plynu.
Cena služby distribuční soustavy zahrnující službu přepravy plynu českým zákazníkům v celorepublikovém
průměru klesá na 209,07 Kč/MWh. Pokles této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí
průměrně 0,60 % (bez započtení platby za činnost operátora trhu). Cena služby distribuční soustavy
včetně služby přepravy plynu tvoří z regulovaných složek ceny nejvyšší podíl.
Cena za činnost zúčtování operátorem trhu se pro rok 2019 snižuje o 1,99 % na 0,71 Kč/MWh. Součástí
uvedených cen za činnost zúčtování operátorem trhu není poplatek na činnost ERÚ podle § 17d
energetického zákona, který stanoví svým nařízením vláda.

Pozitivní vliv na regulovanou cenu služby distribuční soustavy včetně služby přepravy plynu českým zákazníkům
pro rok 2019, kterou hradí čeští spotřebitelé, měla zejména záporná výše korekčních faktorů pro provozovatele
distribučních soustav.

Změny regulovaných cen v plynárenství pro rok 2019

Výše průměrných cen bez daňových položek u jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav
a souhrnně pro celou ČR na rok 2019 jsou uvedeny v tabulce č. 1. Hodnota za ČR není uvedena jako aritmetický
průměr, ale jako vážený průměr jednotlivých distribučních společností podle množství distribuovaného plynu.
Tabulka č. 1 Výše regulovaných plateb služeb dodávky plynu a meziroční změna podle distribučních území pro
zákazníky v ČR na rok 2019 (bez daňových položek)
Konečné průměrné regulované ceny
Kč/MWh

E.ON Distribuce
316,20

Pražská plynárenská
Distribuce
228,29

GasNet
201,33

ČR

209,78

Mapa č.1:

(Průměrná) procentní změna regulované části ceny v roce 2019 (bez daňových položek)

Mapa č.2:

Procentní změna regulované části ceny v roce 2019 pro maloodběratele a domácnosti (bez
daňových položek)

