
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2001 ze dne 24. srpna 2001,
o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2001

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 o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové 
rozhodnutí a změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2001.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001 (Energetický regulační 
věstník částka 4/2001) se mění a doplňuje takto :

bod 3. článku I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům kategorie C a D ze sítí 
nízkého napětí  zní takto:

„3. Měsíčním platem za příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové 
hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické 
energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 160 A (ampér) u kategorie C a 63 A 
u kategorie D se stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a proudové hodnoty 
příslušného jističe zaokrouhlené na celé A (ampéry). Každá změna jmenovité proudové 
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro 
změnu smlouvy o dodávce elektřiny po projednání s dodavatelem. Hlavní jistič před 
elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního 
odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem 
může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 
60947 s vypínací charakteristikou „B“, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým 
proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou „C“. V případě použití jističů 
s nastavitelnou zkratovou spouští musí být tyto konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné 
nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava nebude konstrukčně možná, bude 
pro stanovení měsíčního platu za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe. 
V opodstatněných případech může dodavatel povolit jistič s charakteristikou „D“ 
specifikovanou podle výše uvedených norem. Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným 
označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Pokud byl hlavní 
jistič před elektroměrem řádně instalován a dodavatelem registrován v přihlášce nebo ve 
smlouvě o dodávce elektřiny před datem 1. 7. 2001, může mít vypínací charakteristiku jinou 
než výše uvedenou. Ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, je dodavatel oprávněn překontrolovat, 
zda hlavní jistič před elektroměrem splňuje podmínky technické normy.“

bod 5. Podmínky sazby u sazeb C 45 a C 46 článku II. Sazby a maximální ceny elektřiny pro 
odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C zní 
takto:

„5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické 
spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % 
celkového instalovaného příkonu v odběrném místě.“



bod 4. a bod 5. Podmínky sazby u sazeb D 45 a D 46 článku III. Sazby a maximální ceny 
elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie domácností zní 
takto :

„4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. Pokud je řízení doby 
platnosti nízkého tarifu realizováno jiným způsobem než pomocí hromadného dálkového 
ovládání (HDO), může být, do 31. 12. 2001, souvislá délka platnosti vysokého tarifu delší 
než jedna hodina, maximálně však dvě hodiny.

  5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické 
spotřebiče.“

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2001.

Předseda Energetického regulačního úřadu 
Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r.


