
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2002 ze dne  18. prosince 2001
o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 1 a 3/2002

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odstavec 6 písmeno e) 
a odstavce 10 písmeno b) zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
vydává cenové rozhodnutí o změně cenových rozhodnutí ERÚ č. 1 a 3/2002.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 ze dne 27. listopadu 2001 (Energetický 
regulační věstník, částka 8/2001) se mění a doplňuje takto:

bod 4.1. písmeno d) článku (4) Pro poskytování systémových služeb ČEPS, a. s., platí tyto 
pevné ceny a určené podmínky:
„d) za systémové služby spotřeby elektrické energie vyrobené výrobcem ve vlastním 
zařízení o instalovaném výkonu do 100 kW včetně a dodané přímo odběrateli bez použití 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo spotřebované tímto výrobcem bez 
použití přenosové nebo distribuční soustavy

1000,00 Kč/rok .“

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2002 ze dne 27. listopadu 2001 (Energetický 
regulační věstník, částka 8/2001) se mění a doplňuje takto:

v článku III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající 
elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností – kategorie C se mění text odstavce 
Sazba C 60 – Speciální sazba pro neměřené odběry takto:

„a) Maximální cena elektřiny jednotlivých regionálních distributorů uvedených v tabulce 
se podle podmínek sazby skládá:

 ze stálého měsíčního platu za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu 
jehož výše činí:

JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE
částka za každých 
(i započatých) 10 W

15,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15,00

Podmínky sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko – ekonomicky možné odběr 
řádně měřit měřícím zařízením dodavatele a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném 
místě nepřesáhne 1000 W

nebo

 ze stálého měsíčního platu …………………………………… 14,00 Kč/odběrné místo

Výše tohoto platu je u všech jednotlivých regionálních dodavatelů elektřiny uvedených 
v části II. stejná.



Podmínky sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko – ekonomicky možné odběr 
řádně měřit měřícím zařízením dodavatele. Sazba je určena pro hlásiče policie, 
poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz 
výjimečný.

Odebraná elektrická energie (kWh) se v této sazbě neúčtuje.“

v článku V. Obecná a zrušující ustanovení se doplňuje bod 3., který zní takto:
„Zrušují se cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2001 (Energetický 
regulační věstník, částka 4) a č. 8/2001 (Energetický regulační věstník, částka 6).“

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda Energetického regulačního úřadu

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


