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29. listopadu 2013

Tisková zpráva

k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013,
o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Energetický regulační úřad 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, a vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických

odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje každoročně

regulované ceny související s dodávkou plynu a vydává k tomu příslušné cenové rozhodnutí.

Cenové rozhodnutí pro rok 2014 je zpracováno v souladu s přijatou metodikou regulace pro

III. regulační období a dodržuje parametry výpočtů určených uvedenými právními předpisy.

Cena dodávky plynu pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice

tvořena:

 cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o ceny za 

přepravu plynu, distribuci plynu a další související činnosti),

a

 neregulovanou cenou dodávky plynu nabízeného jednotlivými dodavateli (obchodníky

s plynem a výrobci plynu), tedy cenou bez vlivu ERÚ.

Regulované složky ceny dodávky plynu tvoří pro domácnosti a maloodběratele v roce 2014

přibližně 19,08 % z celkové ceny dodávky plynu.

Cena za přepravu plynu zákazníkům v ČR pro rok 2013 klesá o 13,05 %.

Cena za distribuci plynu zahrnující přepravu plynu českým zákazníkům v průměru klesá.

Průměrný pokles této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí 5,75 %.

Z regulovaných složek ceny tvoří nejvyšší podíl v ceně dodávky plynu cena za distribuci, přičemž

pro rok 2014 na její snížení měly vliv následující faktory:

 pokles nákladů souvisejících s pořízením plynu na ztráty a vlastní technologickou spotřebu,

 pokles míry výnosnosti aktiv,

 pokles ceny za přepravu plynu do domácího bodu (vyvolaný poklesem nákladů na zajištění

služby flexibility pro rok 2014).

Negativními vlivy, které u některých distribučních společností zapříčinily nárůst ceny, jsou:

 kladné hodnoty korekčních faktorů, které vycházejí z rozdílu plánovaných povolených výnosů

na rok 2012 a skutečných tržeb za rok 2012,
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 pokles plánovaného distribuovaného množství plynu.

Významný vliv na stanovení regulovaných cen pro rok 2014 měla fúze distribučních společností 

skupiny RWE. Dne 1. 11. 2013 byla v obchodním rejstříku zapsána společnost RWE GasNet, s.r.o.

jako nástupnická společnost, sloučená se zanikajícími společnostmi VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o.

a JMP Net, s.r.o. Na základě závazné legislativy (vyhláška č. 140/2009 Sb.) stanovil ERÚ pro rok

2014 regulované ceny za distribuci plynu již pouze pro nástupnickou společnost. Tímto krokem

nedošlo k narušení kontinuity distribuce plynu u zákazníků zanikajících společností. Povinnosti,

závazky a práva přešla na společnost RWE GasNet, s.r.o.

Cena za zúčtování operátorem trhu se pro rok 2014 snížila z částky 2,16 Kč/MWh na

2,13 Kč/MWh. Důvodem snížení ceny je především vyšší plánované množství dodaného plynu do

odběrných míst.

Předvídat vývoj ceny komodity, tedy samotného plynu, je díky velkému množství dodavatelů

s odlišnými cenovými politikami velmi komplikované. Dodavatelé upravují cenu za dodávku

komodity v závislosti na svém obchodním modelu, který respektuje aktuální vývoj na trhu s plynem.

Ke změnám cen komodity tak může docházet nejen v rozdílných měsících, ale i v průběhu měsíce. Pro

rok 2014 ERÚ předpokládá spíše stagnaci nebo pouze mírné snížení neregulované složky ceny.

Změny regulované složky (cena za distribuci, přepravu a činnosti operátora trhu) průměrných cen

u jednotlivých distribučních společností a v rámci ČR jsou uvedeny v tabulce č. 1 v členění na

zákazníky s roční spotřebou do 630 MWh a zákazníky s roční spotřebou vyšší než 630 MWh. Hodnota

za ČR není uvedena jako aritmetický průměr, ale jako vážený průměr jednotlivých distribučních

společností podle množství distribuovaného plynu. Proto prostý aritmetický průměr za 3 distribuční

společnosti neodpovídá uvedeným průměrům za ČR.

K nárůstu průměrných cen regulovaných položek dojde pro rok 2014 pouze u provozovatele

distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s., pro kategorie zákazníků domácnosti a maloodběratelé, a to

o 12,88 %. Nárůst průměrné ceny u této kategorie zákazníků společnosti E.ON Distribuce, a. s., je

způsoben zejména nárůstem hodnoty upravených povolených výnosů, který byl především způsoben

kladnou hodnotou korekčního faktoru pro licencovanou činnost distribuce plynu (vycházející z rozdílu

plánovaných povolených výnosů na rok 2012 a skutečných tržeb za rok 2012) a také snížením

celkových plánovaných technických jednotek přibližně o 119 tis. MWh. Vzhledem ke struktuře

a stavu distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s., se na úhradě zvýšených upravených povolených

výnosů (tj. uznaných prostředků na provoz distribuční soustavy) tedy podílí menší počet zákazníků

s nižší spotřebou.

Tabulka č. 1 Procentní změna regulované části ceny (distribuce, přeprava, OTE)
– porovnání proti roku 2013
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Tabulka č. 2 Průměrné ceny regulované složky plynu u jednotlivých distribučních
společností a v rámci ČR

Rozdíl v procentní změně výše regulované části ceny je zapříčiněn dvěma faktory. Jedním je

alokace upravených povolených výnosů do jednotlivých kategorií odběru v důsledku fúze

distribučních společností skupiny RWE. Druhým vlivem je dvousložkovost ceny, přičemž variabilní

složka závisí na odebraném množství, zatímco fixní složka závisí u domácností a maloodběrů na

celkovém počtu odběrných míst v pásmech spotřeby a u velkoodběrů a středních odběrů na

rezervované kapacitě jednotlivých odběrných míst.

Předpokládaný vývoj regulované a neregulované složky ceny za dodávku plynu v letech 2013

a 2014 je uveden v tabulce č. 3, přičemž odhad změny neregulované složky vychází z predikcí vývoje

ceny komodity na rok 2014.

Tabulka č. 3 Předpokládaný vývoj regulované a neregulované složky ceny za dodávku plynu

Procentní změna ceny dodávky 

plynu mezi roky 2013 a 2014

Změna 

regulované 

složky celkem

(OTE, distribuce, 

přeprava)

Průměrná celková 

cena dodávky 

plynu v roce 2013 

Kč/MWh (bez 

DPH)

Předpokládaná 

celková cena 

dodávky plynu v 

roce 2014 Kč/MWh 

(bez DPH)

Změna celkové ceny 

dodávky plynu 

celkem (při odhadu 

vývoje 

neregulované ceny)

Velkoodběratelé a střední odběratelé -7,17% 988,94 900,42 -8,95%

Domácnosti a maloodběratelé -5,19% 1 436,11 1 361,21 -5,22%
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Mapka č. 1 Vývoj průměrných regulovaných cen plynu (distribuce, přeprava, OTE) pro
kategorie domácnost a maloodběr s ročním odběrem do 630 MWh podle
jednotlivých distribučních společností a celkem za ČR

Graf č. 1 Podíly jednotlivých složek v celkové ceně dodávky plynu pro domácnosti
a maloodběratele, bez daňových položek
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Tabulka č. 4 Porovnání odhadů ročních nákladů na dodávku plynu vybraných případů
spotřeby

Pro účely porovnání plateb za dodávky plynu byli jako modeloví zákazníci použiti odběratelé

v distribuční zóně RWE GasNet, s.r.o. ERÚ pro rok 2014 nepředpokládá výrazné změny cen

neregulované složky ceny. Predikován je spíše jen mírný pokles nebo stagnace. Pro srovnání na rok

2014 byly použity neregulované ceny zveřejněné v cenících aktuálních v listopadu 2013.




