Vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019,
ze dne 26. listopadu 2019,
kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Pořadové
číslo

1

Kategorie
připomínky
Obecná

Subjekt
ČEZ, a.s.,
ČEZ
ESCO,
a.s.
ČEZ Prodej, a.s

Oblast
cenového
rozhodnut
í

Připomínka

Vyhodnocení
AKCEPTOVÁNO

Připomínka
Vítáme jednotlivé návrhy na zmírnění dopadů COVID-19 (viz úvodní
detailní rozbor), domníváme se však, že vzhledem k dopadům této krize i
přijatým vládním opatřením je možné, že bude nutné alespoň některá
opatření zachovat i v dalších měsících roku 2020. Tak, aby zejména
podnikatelé měli prostor pro znovu nastartování svých provozoven a
sektor energetiky (resp. nutnost platit fixní platby, přestože jednotlivé
závody/provozovny nebudou schopny své výdělečné činnosti) nebyl
jednou z příčin konce těchto provozoven. Což by se v budoucnu
negativně projevilo na úplné absenci jejich odběrů, a tedy dopadu do
cen všech zákazníků.
Domníváme se proto, že na základě analýzy vývoje situace a posouzení
dopadů úprav cenových rozhodnutí, by měl ERÚ vyhodnotit na přelomu
měsíců května a června, zdali by účinnost některých změn cenových
rozhodnutí neměla být prodloužena (jsme si vědomi, že v tuto chvíli a
zejména bez potřebné analýzy nelze toto rozhodnutí předjímat), aby
případné další změny cenových rozhodnutí nebyly schvalovány takto
mimořádným postupem (zejména v otázce retroaktivity).
Návrh promítnutí připomínky:
Není navrhována textová úprava cenového rozhodnutí, případné
prodloužení účinnosti některých opatření vyplyne z analýzy vývoje
situace a vyhodnocení dopadů ze strany ERÚ v následujících měsících
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Časový horizont tohoto stavu
nelze
v současné
situaci
jednoznačně
určit,
proto
případná další opatření či
prodloužení stávajících opatření
budou v následujících měsících
analyzována a řešena na základě
dalších znalostí s dostatečným
časovým předstihem

roku 2020.

Odůvodnění připomínky:
Viz výše popis připomínky.
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Obecná

Sportcentrum část I bod Text: …(příslušné ustanovení) se nepoužije za měsíce duben až červen
Račice, a.s.,
(7)
2020….
Labe aréna,
Připomínka
z.s.
Ze žádného dosud schválného nařízení vlády ČR ani dalších dokumentů
nelze vyvodit, že nouzový stav skončí právě k 30. 6. 2020. Pro všechny
odběratele i výrobce budou důsledky opatření zasahovat i do dalšího
období. Doporučuji toto období prodloužit i na 3. čtvrtletí 2020, tj. i na
měsíce červenec, srpen a září. V případě sportovních areálů se sezónním
provozem a velkým omezením akcí v letních měsících by ukončení
platnosti cenového rozhodnutí 30. 6.2020 nepřineslo očekávaný efekt a
znamenalo by značné zvýšení provozních nákladů při velmi nízké
spotřebě elektřiny. To se týká jak odběrných míst připojených na
z distribučních sítí vn i nn.
Navrhované znění
2

NEAKCEPTOVÁNO
Časový horizont tohoto stavu
nelze
v současné
situaci
jednoznačně
určit,
proto
případná další opatření či
prodloužení stávajících opatření
budou v následujících měsících
analyzována a řešena na základě
dalších znalostí s dostatečným
časovým předstihem.

„…(příslušné ustanovení) se nepoužije za měsíce duben až září 2020….“
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Obecná

Veolia
část I bod
Průmyslové
(7)
služby ČR, a.s.

Text: …(příslušné ustanovení) se nepoužije za měsíce duben až červen NEAKCEPTOVÁNO
2020….
Změny se budou uplatňovat od
Připomínka
účinnosti cenového rozhodnutí
Jedná se o zpětnou retroaktivitu, která nelze zákonně provést. Vzhledem Energetického
regulačního
k tomu, že předpoklad vydání změny cenového rozhodnutí bude v druhé úřadu.
polovině měsíce dubna, nelze ze zákonných důvodů uplatnit změny od
1.4.2020. Z tohoto důvodu navrhujeme změny v cenovém rozhodnutí Cenové rozhodnutí nabyde
účinnosti v dubnu 2020. V
provést pouze na měsíce květen a červen.
období od účinnosti cenového
rozhodnutí do konce dubna tak
je možné uplatnit pravidlo o
Zároveň i výše uvedený návrh představuje vysokou administrativní zátěž
tom, že „odběratel může změnit
v rámci provozovatelů DS, úpravu fakturačních systému distribučních sazbu nejvýše jednou za
služeb elektřiny, jelikož dochází ke změně způsobu vyhodnocování.
kalendářní měsíc.“
V tomto ohledu nelze hovořit o
3

přímém zpětném působení.
Veškeré distribuční sazby jsou registrovány a vyhodnocovány v systému Energetický regulační úřad si je
OTE_CDS v kterém nelze provádět zpětné opravy registrace distribučních vědom administrativní zátěže
sazeb.
účastníků trhu způsobené tímto
cenovým rozhodnutím, která je
Navrhované znění
však ospravedlnitelná současnou
„…Věta první se nepoužije za měsíce květen a červen 2020, pro které
situací
a
obdobná
platí, že odběratel může změnit sazbu nejvýše jednou za kalendářní
administrativní zátěži způsobené
měsíc.….“
pravidelnými změnami cenových
rozhodnutí
či
jiných
podzákonných
právních
předpisů. Dále je změna pravidel
uvedených
v cenovém
rozhodnutí
Energetického
regulačního
úřadu
časově
omezena, z čehož vyplývá i
časové omezení administrativní
zátěže dané tímto cenovým
rozhodnutím
Energetického
regulačního úřadu.
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Obecná

Veolia
část I. bod
Průmyslové
(22)
služby ČR, a.s.

Změna cenového rozhodnutí
Energetického
regulačního
úřadu neumožňuje zpětnou
změnu distribučních sazeb a není
tedy potřeba, aby systém
operátora trhu takovou změnu
umožňoval.
Text: …Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo NEAKCEPTOVÁNO
předávacího místa odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání
je časově omezeno ….
Změny se budou uplatňovat od
účinnosti cenového rozhodnutí
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Energetického
úřadu.

Připomínka

regulačního

Termín 11. března 2020 v navrhovaném původním znění je opět
retroaktivní a jedná se o období, kdy se vyřizovaly i běžné změny sazeb.
Datum
11.
března
2020
nepředstavuje zpětné působení,
Navrhované znění
je hypotézou pro uplatnění
Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo předávacího daného pravidla.
místa odběratele v průběhu měsíce května a června 2020 ze sazby, jejíž
přiznání je časově omezeno a kterou již nelze nově přiznat na jinou Pokud po 11. březnu 2020 došlo
distribuční sazbu, lze původní distribuční sazbu na základě žádosti ke změně distribuční sazby, dané
ustanovení umožňuje, aby od
podané do 30. června 2020 znovu přiznat.
data
účinnosti
cenového
rozhodnutí do 30. června 2020
bylo možné u této kategorie
sazeb (tedy sazeb změněných po
11. březnu 2020) podat žádost o
její opětovné přiznání.
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Obecná

E.ON
Distribuce,
a.s.

část I. bod
(22)

V tomto ohledu nelze hovořit o
přímém zpětném působení.
AKCEPTOVÁNO JINAK

Připomínka
„(22) Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo předávacího
místa odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání je časově
omezeno a kterou již nelze nově přiznat na jinou distribuční sazbu, lze
původní distribuční sazbu na základě žádosti podané do 30. června 2020
znovu přiznat.“.
Odůvodnění:
Navrhujeme pro jednoznačnost doplňující větu přeformulovat
Navrhované znění
Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa
odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání je časově omezeno
5

„Dojde-li ke změně distribuční
sazby u odběrného nebo
předávacího místa odběratele
po 11. březnu 2020 ze sazby,
jejíž přiznání je časově omezeno
a kterou již nelze nově přiznat,
na jinou distribuční sazbu, lze
původní distribuční sazbu na
základě žádosti podané do 30.
června 2020 znovu přiznat při
splnění podmínek uplatnění

a kterou již nelze nově přiznat na jinou distribuční sazbu, lze původní
distribuční sazbu po splnění všech technických podmínek na základě
žádosti podané do 30. června 2020 znovu přiznat.“
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Obecná

PREdistribuce, část I. bod
a.s.
(22)

Připomínka
Původní text „Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo
předávacího místa odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání
je časově omezeno a kterou již nelze nově přiznat na jinou distribuční
sazbu, lze původní distribuční sazbu na základě žádosti podané do 30.
června 2020 znovu přiznat.“
Odůvodnění
Nesrozumitelně napsáno
Navrhované znění
„Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo předávacího
místa odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání je časově
omezeno a kterou již nelze nově přiznat, lze původní distribuční sazbu na
základě žádosti podané do 30. června 2020 znovu přiznat.“
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Obecná

PREdistribuce,
část I. bod
a.s.
(22)

Připomínka
Původní text „Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo
předávacího místa odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání
je časově omezeno a kterou již nelze nově přiznat na jinou distribuční
sazbu, lze původní distribuční sazbu na základě žádosti podané do 30.
června 2020 znovu přiznat.“
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sazby
podle
cenového
rozhodnutí
Energetického
regulačního úřadu, na základě
kterého byla původní sazba
přiznána.“
AKCEPTOVÁNO JINAK
Původní textace byla upravena
jiným způsobem.
„Dojde-li ke změně distribuční
sazby u odběrného nebo
předávacího místa odběratele
po 11. březnu 2020 ze sazby,
jejíž přiznání je časově omezeno
a kterou již nelze nově přiznat,
na jinou distribuční sazbu, lze
původní distribuční sazbu na
základě žádosti podané do 30.
června 2020 znovu přiznat při
splnění podmínek uplatnění
sazby
podle
cenového
rozhodnutí
Energetického
regulačního úřadu, na základě
kterého byla původní sazba
přiznána.“
AKCEPTOVÁNO
„Dojde-li ke změně distribuční
sazby u odběrného nebo
předávacího místa odběratele
po 11. březnu 2020 ze sazby,
jejíž přiznání je časově omezeno

Odůvodnění

Přesně stanovit jaké všechny podmínky musí být splněny při znovu
přiznání sazby - tj. dle jakého CV bude následně postupováno - dle
aktuálního nebo dle CV z roku, kdy byla zákazníkovi přiznána původní
sazba.

a kterou již nelze nově přiznat,
na jinou distribuční sazbu, lze
původní distribuční sazbu na
základě žádosti podané do 30.
června 2020 znovu přiznat při
splnění podmínek uplatnění
sazby
podle
cenového
rozhodnutí
Energetického
regulačního úřadu, na základě
kterého byla původní sazba
přiznána.“

Připomínka:

NEAKCEPTOVÁNO

Doplnit body 23 a 24

Problematika
týkající
se
rezervace příkonu je řešena ve
vyhlášce
č.
16/2016
o
podmínkách
připojení
k
elektrizační soustavě. Proto,
pokud
bude
navrhované
opatření vyhodnoceno jako
vhodné,
bude
názor
Energetického
regulačního
úřadu sdělen jiným způsobem
než v rámci nesouvisejícího
cenového rozhodnutí.

Postupem času docházelo ke změnám podmínek přiznání sazby, takže
pokud byla distribuční sazba přiznána podle podmínek platných v roce
2005, tak totožný stav odběrného místa z roku 2005 nesplňuje aktuálně
platné podmínky pro přiznání distribuční sazby.
Navrhované znění
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Obecná

ČEZ
Distribuce,
a.s.

část I.
nové body

23) Dojde-li k dočasnému snížení hodnoty hlavního jističe bude
zachována rezervace příkonu bez požadavku na platbu podílu na
oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu a/nebo výkonu do X.X.2020.
24) Ve všech odběrných místech nebo místech připojení, kterým
končí platnost rezervace příkonu od 12. 3. 2020 do X.X. 2020
bude zachována rezervace příkonu bez požadavku na platbu
podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu a/nebo výkonu do X.X. 2020.

V případě, že tyto body nejsou vhodné do cenového rozhodnutí, pak by
bylo vhodné vydat výkladové stanovisko ERÚ, které by danou oblast
vhodně ošetřilo.

Zdůvodnění:
7

Vzhledem k omezenějším možnostem zákazníků dodržet sjednané
termíny a vykonávat své obchodní aktivity by bylo vhodné, kdyby ERÚ
vyjádřil svůj postoj k výše uvedeným aktivitám
9

Přiznávání
sazeb

PREdistribuce, Distribuční
a.s.
sazby C
01d a D
01d

NEAKCEPTOVÁNO

Odůvodnění
Umožnit zákazníkům eliminovat ekonomický dopad prostřednictvím
změny sazby, resp. snížením stálých platů (z topných sazeb s hl. jističem
vyšším než 3 x 63A na sazby D/C 01d).
Navrhované znění
Popsat možnost (po přechodné období) přiznání sazby jak s časovým, tak
i s technickým omezením – tj. i sazby C/D 01d s hl. jističem nad 3 x 63A.
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Přiznávání
sazeb

Sportcentrum Distribuční
Text návrhu Energetického regulačního úřadu (dále jen jako „ERÚ“), ke
Račice, a.s.,
sazba
C
kterému se vztahuje připomínka:
Labe aréna, 01d
Vztahuje se k ustanovení III. Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce
z.s.
elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění CR č. 6/2019 (
Sazba C 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Podmínky uplatnění sazby:
1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro
odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena
výrobna elektřiny. Připojením nové výrobny do odběrných nebo
předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018
považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o
zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu
distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o
připojení výrobny10), příslušný provozovatel distribuční soustavy
neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny
elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni
8

Odběratel může pro období se
sníženým odběrem elektřiny
využít jednotarifní distribuční
sazbu C 02d, nebo D 02d, u které
nejsou stanoveny omezující
podmínky uplatnění distribuční
sazby.
NEAKCEPTOVÁNO
Umožněním přiznání distribuční
sazby C 01d odběrným a
předávacím
místům
se
jmenovitou
proudovou
hodnotou hlavního jističe před
elektroměrem
vyšším
než
hodnota
3x63
A
nebo
s připojenou výrobnou elektřiny
by znamenalo umožnění odběru
elektřiny za ceny, které nejsou
pro tento typ odběratele určeny.
Cenové
rozhodnutí
Energetického
regulačního
úřadu
umožnuje
přechod
z dvoutarifních, případně méně
výhodných
jednotarifních
distribučních sazeb na sazbu C
02d, která má oproti ostatním

připojení výrobny na sazbu C 02d.
2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově
přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou
proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do
hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo
předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017
zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před
elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy
o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
Připomínka
V řadě odběrných míst typu MOP (školy, kulturní a sportovní zařízení…)
je v důsledku vyhlášeného nouzového stavu velmi nízká spotřeba při
vysokých rezervovaných kapacitách (nad 63 A). Týká se to i OPM, ke
kterým jsou připojeny výrobny elektřiny. V těchto případech může být i
změna sazby ze současné dvoutarifní, popř. C03d na C02d méně
výhodné než hypotetická změna na C01d. Oproti odběratelům ze sítí vn,
kde je možné snížení roční rezervované kapacity na nulu (s platbou
pouze za měsíční rezervované kapacity v hodnotě dosaženého
čtvrthodinového maxima) by byli odběratelé ze sítí nn tímto opatřením
diskriminováni.

Navrhované znění
„Podmínky uplatnění sazby 1. – 3. se nepoužijí za měsíce duben až září
2020….
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distribučním sazbám (kromě
sazby C 01d) výrazně nižší cenu
za příkon podle jmenovité
proudové hodnoty hlavního
jističe před elektroměrem.

