
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2001
ze dne 29. března 2001,

o změně
cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2001

Energetický regulační úřad podle § 2c  zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) 
zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí 
o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2001.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001 (Energetický regulační věstník částka 
1/2001) se mění a doplňuje takto:

bod (1.6.) b) zní takto:

„b) hodnoty dodávek pro jednotlivé hodiny (MW) sjednané vždy na týden postupným 
rozpisem (po jednotlivých týdnech) až do výše sjednaného ročního množství 
elektrické energie (MWh) včetně týdenního maxima dodávaného el. výkonu, t.j. 
nejvyšší hodinové hodnoty dodávky elektřiny (MW) sjednané v daném obchodním 
týdnu (dále jen “týdenní maximum”). Obchodní týden začíná sobotou v 0.00 hod. SEČ 
a končí pátkem ve 24.00 hod. SEČ.“

bod (1.11.) zní takto:

„(1.11.) Distribuční společnost může jednostranně upřesnit sjednané denní diagramy odběru 
pro daný týden do pátku předchozího týdne do 8.00 hod pro první den (sobotu) 
a 12.00 hod. pro ostatní dny daného týdne, pokud se touto změnou nezvýší hodnota 
týdenního maxima o více než  5 %.“

bod (1.12.) a) zní takto:

„a) požadované změny sjednaných denních diagramů odběru uplatní dohodnutou formou 
nejpozději do 13.00 hod. předchozího pracovního dne,“

bod (1.17.) zní takto:

„Pro elektřinu dodávanou ČEZ, a.s., společnostem uvedeným v bodě (1.1.) v období  do 30. 6. 
2001 se za smluvní hodnoty považují hodnoty naměřené.“

body (4.1.) až (4.7.) zní takto:
„(4.1.) Za odchylku se považuje kladný nebo záporný rozdíl mezi sjednaným odběrovým 

diagramem a skutečným odběrem a rozdíl mezi dodávkovým diagramem a skutečnou 
dodávkou elektřiny v dané obchodní hodině každé energetické společnosti, jejíž 
zařízení jsou připojena k přenosové soustavě.
Za kladnou odchylku se považuje vyšší odběr než sjednaný anebo nižší dodávka než 
sjednaná, pokud se nejedná o dodávku energie v rámci podpůrných služeb.
Sjednaným odběrovým nebo dodávkovým diagramem energetické společnosti se 
rozumí souhrn všech smluvených odběrových nebo dodávkových diagramů vůči všem 
energetickým společnostem, které jsou subjektem zúčtování podle bodu (4.2.)

(4.2.) Vyhodnocování odchylek podle bodu (4.1.) provádí ČEPS, a. s., a to za každou 
jednotlivou obchodní hodinu a každou společnost samostatně. Subjektem zúčtování 



jsou společnosti uvedené v bodě (1.1.) a subjekty, jejichž výrobní zařízení jsou 
připojena k přenosové soustavě. Vyúčtování provádí ČEPS, a. s., vždy za celý 
kalendářní měsíc.

(4.3.) Do vyhodnocení odchylek jsou zahrnuty odběrové nebo dodávkové diagramy, 
smluvně dohodnuté mezi společnostmi uvedenými v bodu (4.1.) a to v rozsahu 
a termínech dohodnutých ve dvoustranných smlouvách mezi ČEPS, a. s. každou 
energetickou společností, jejíž zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, 
nejpozději však ty, které budou na daný den předány společnosti ČEPS, a. s., do 14.00 
hod. předchozího pracovního dne, pokud se nedohodnou v jednotlivých případech 
jinak.

(4.4.) Výsledná systémová odchylka na úrovni přenosové soustavy je tvořena součtem 
kladných a záporných odchylek v dodávce i odběru podle bodu (4.1.) a je pokryta 
podpůrnými službami.

(4.5.) Při vzniku kladné systémové odchylky podle bodu (4.4.) bude elektrická energie 
odpovídající této odchylce vyúčtována těm energetickým společnostem, u nichž byla 
dle bodu (4.1.) a (4.2.) vyhodnocena kladná odchylka v poměru jejich účasti na součtu 
kladných odchylek v dané hodině. Vyúčtování bude provedeno za ceny, uvedené 
v bodě (1.1.), zvýšené o cenovou přirážku:

+ 1 % je-li odchylka, zjištěná podle bodu (4.1.) větší než + 2 % a menší
nebo rovna + 5 % sjednaného odběrového nebo dodávkového diagramu,

+ 5 % je-li odchylka, zjištěná podle bodu (4.1.) větší než + 5 % a menší 
nebo rovna + 10 % sjednaného odběrového nebo dodávkového 
diagramu,

+ 10 % je-li odchylka, zjištěná podle bodu (4.1.) větší než + 10 % a menší
nebo rovna +15 % sjednaného odběrového nebo dodávkového 
diagramu,

+ 20 % je-li odchylka, zjištěná podle bodu (4.1.) větší než + 15 % sjednaného 
odběrového nebo dodávkového diagramu v době platnosti pásma NT,

+ 40 % je-li odchylka, zjištěná podle bodu (4.1.) větší než + 15 % sjednaného 
odběrového nebo dodávkového diagramu v době platnosti pásma VT 
a ŠT.

(4.6.) ČEPS, a. s., vyhodnotí odchylky za každou obchodní hodinu daného dne a předá je
všem subjektům zúčtování podle bodu (4.2.) následující pracovní den do 12.00 hodin.

(4.7.) Pro vyhodnocené odchylky v období do 30. 6. 2001 se neuplatňují cenové přirážky 
podle bodu (4.5.).“

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001.

Ing. Pavel Brychta, CSc, v.r.
předseda úřadu


