
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2007 
ze dne 28. února 2007, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 11/2006 

ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. e) zákona 
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, vydává 
cenové rozhodnutí:

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006  ze dne 28. listopadu 
2006, o cenách plynů, se mění takto:

1. Část II. včetně nadpisu se zrušuje.

2. Část IV. včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 až 12 zní:

„IV. Závazný postup při tvorbě ceny dodávky poslední instance

1.1 Ceny dodávky poslední instance se regulují formou věcně usměrňovaných cen. 
Do ceny dodávky poslední instance lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné 
náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního 
předpisu10), přičemž se za přiměřený zisk považuje zisk podle zvláštního právního 
předpisu3).

1.2. Ekonomicky oprávněné náklady v ceně dodávky poslední instance jsou stanovovány 
v rámci domácí zóny a zahrnují:

a) ekonomicky oprávněné náklady na nákup energie zemního plynu,

b) ekonomicky oprávněné náklady na zajištění přepravy, 

c) ekonomicky oprávněné náklady na uskladňování zemního plynu, 

d) ekonomicky oprávněné náklady dodavatele poslední instance11) s výjimkou a) až c) 
a e),

e) ceny za distribuci podle části I. bodu 2. nebo podle části III. bodu 1., 

f) korekci ekonomicky oprávněných nákladů na nákup energie zemního plynu. 

1.2.1 Za ekonomicky oprávněné náklady na nákup energie zemního plynu se považují
náklady na nákup energie zemního plynu bez nákladů na přepravu na území České 
republiky a uskladňování zemního plynu; náklady jsou shodné s náklady na nákup 
energie zemního plynu bez nákladů na přepravu a uskladňování zemního plynu pro 
oprávněné zákazníky obchodníka s plynem, který je zároveň dodavatelem poslední 
instance. Náklady na nákup chybějícího vyrovnávacího plynu podle části I. bodu 1.13 
v příslušném období jsou považovány za ekonomicky oprávněné náklady, pouze 
pokud jsou měrné náklady na nákup chybějícího vyrovnávacího plynu v příslušném 
období maximálně ve výši průměrné nákupní ceny obchodníka s plynem zajišťujícího 
dodávku poslední instance v příslušném období. Náklady na nákup přebývajícího 
vyrovnávacího plynu podle části I. bodu 1.13 v příslušném období jsou považovány 
za ekonomicky oprávněné náklady, pouze pokud jsou měrné náklady na nákup 



přebývajícího vyrovnávacího plynu v příslušném období maximálně ve výši pevné 
ceny vyrovnávacího plynu podle části I. bodu 1.13.

1.2.2 Za ekonomicky oprávněné náklady zajištění přepravy zemního plynu se považuje 
nákup přepravy zemního plynu za ceny stanovené podle části I. bodu 1. s výjimkou 
ceny pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu podle části I. bodu 1.1.1, platby 
za odchylku nad povolenou toleranci podle části I. bodu 1.12, pevné ceny za chybějící 
vyrovnávací plyn podle části I. bodu 1.13 a platby za překročení denní rezervované 
kapacity v jednotlivém domácím bodě podle části I. bodu 1.9, pokud není překročení 
denní rezervované kapacity v jednotlivém domácím bodě způsobené oprávněnými 
zákazníky s měřením typu A nebo B.

1.2.3 Za ekonomicky oprávněné náklady zajištění služby uskladňování zemního plynu se 
považuje zajištění služby uskladňování zemního plynu a zajištění služby přepravy 
zemního plynu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu podle části I. bodu 1.1.1.

1.2.4 Za ekonomicky oprávněné náklady obchodníka s plynem se nepovažují náklady podle 
přílohy č. 2. 

1.2.5 Korekcí ekonomicky oprávněných nákladů na nákup energie zemního plynu se rozumí
odchylky mezi ekonomicky oprávněnými náklady na nákup energie zemního plynu, 
stanovené jako součin skutečného množství plynu dodaného oprávněným zákazníkům 
obchodníka s plynem, zajišťujícím dodávku poslední instance a měrnými ekonomicky 
oprávněnými náklady na nákup energie zemního plynu, které byly podkladem pro 
tvorbu ceny dodávky poslední instance, a skutečnými ekonomicky oprávněnými 
náklady na nákup energie zemního plynu vykázanými v období od poslední změny 
ceny plynu stanovené jako součin skutečného množství plynu dodaného oprávněným 
zákazníkům a měrnými skutečnými ekonomicky oprávněnými náklady na nákup 
energie zemního plynu. Korekce za dané období je součástí ceny dodávky na nejbližší 
možné období.

1.3 Ceny dodávky poslední instance jsou složeny z cen: 

a) komodity a obchodu v dodávce,

b) přepravy v dodávce, 

c) uskladňování v dodávce,

d) za distribuci.

1.3.1 Ceny dodávky poslední instance pro kategorii maloodběratel a domácnost jsou 
stanovovány jako jednotné pro odběrná pásma oprávněných zákazníků.

1.3.2 Odběrná pásma oprávněných zákazníků jsou vymezena pro jednotlivé složky ceny 
dodávky poslední instance tak, aby odrážela nákladovost dané složky ceny 
u jednotlivých oprávněných zákazníků zařazených do stejného odběrného pásma a 
nedocházelo ke křížovým dotacím mezi jednotlivými oprávněnými zákazníky 
zařazenými do stejného odběrného pásma. 

1.3.3 Struktura cen jednotlivých složek ceny dodávky poslední instance v členění 
na proměnnou složku (v Kč/MWh) a stálou složku (v Kč/tis. m3 nebo Kč/měsíc) jsou
stanovovány tak, aby odrážely nákladovost dané složky ceny u jednotlivých 
oprávněných zákazníků zařazených do stejného odběrného pásma a nedocházelo 
ke křížovým dotacím mezi jednotlivými oprávněnými zákazníky zařazenými 
do stejného odběrného pásma. 



1.3.4 Maximální cena komodity a obchodu v dodávce daného odběrného pásma je složena 
z měrných nákladů na nákup energie zemního plynu, měrných nákladů obchodníka 
s plynem a přiměřeného zisku pro dané odběrné pásmo. Měrné náklady obchodníka 
s plynem jsou podíl ekonomicky oprávněných nákladů členěných na jednotlivá 
odběrná pásma podle alokačního klíče odvozeného od skutečné nákladovosti 
jednotlivých odběrných pásem a odpovídajících technických jednotek daného 
odběrného pásma. Přiměřený zisk členěný na jednotlivá odběrná pásma odpovídá 
obvyklému dlouhodobému zisku v daném odběrném pásmu uplatňovanému na českém 
trhu se zemním plynem. 

1.3.5 Pevnou cenou přepravy v dodávce poslední instance pro dané odběrné pásmo
jsou měrné náklady na zajištění přepravy zemního plynu. Měrné náklady na zajištění
přepravy v dodávce daného odběrné pásmo jsou stanoveny:

a) rozdělením části ekonomicky oprávněných nákladů na nákup přepravy závislé na 
maximálním denním odběru oprávněných zákazníků obchodníka s plynem 
v poměru podílu daného odběrného pásma na maximálním denním odběru 
oprávněných zákazníků daného obchodníka s plynem stanovené na základě 
typického průběhu denního odběru daného odběrného pásma,

b) zahrnutím zbývající části ekonomicky oprávněných nákladů na nákup přepravy 
obchodníka s plynem do proměnné složky ceny přepravy zemního plynu v jednotné 
měrné výši (v Kč/MWh) všem odběrným pásmům.

1.3.6 Pevnou cenou uskladnění zemního plynu v dodávce daného odběrného pásma 
jsou měrné náklady na nákup služby uskladnění zemního plynu. Měrné náklady 
na nákup uskladnění v dodávce daného odběrného pásma jsou stanoveny rozdělením 
ekonomicky oprávněných nákladů na nákup uskladňování v poměru podílu daného 
odběrného pásma na využití skladovací kapacity12) pro obsluhu oprávněných 
zákazníků daného obchodníka s plynem stanovené na základě typického průběhu 
denního odběru daného odběrného pásma.

1.3.7 Pevné ceny za distribuci jsou stanoveny v části I. bodu 2. nebo podle části III.
bodu 1.

1.4 V případě vzniku odchylky mezi očekávanými skutečnými výnosy vybranými za 
přepravu a uskladňování v dodávce obchodníka s plynem a očekávanými skutečnými 
ekonomicky oprávněnými náklady na přepravu a očekávanými skutečnými 
ekonomicky oprávněnými náklady na uskladňování za daný kalendářní rok je tato 
odchylka součástí ceny přepravy v dodávce a uskladňování v dodávce následujícího 
kalendářního roku.

1.5 Cena dodávky poslední instance pro kategorii maloodběratel a domácnost nesmí 
převýšit ceny dodávky oprávněným zákazníkům v těchto kategoriích.

______________________________

10) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
11) § 12a odst. 3 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
12) Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití

typových diagramů dodávek plynu.“. 

3. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 13 až 16 zní:



„Příloha č. 2
cenového rozhodnutí č. 1/2007

1) Za ekonomicky oprávněné náklady obchodníka s plynem se nepovažují obvykle:

a) penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční 
výstavbou,

b) zaviněná manka,

c) škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod 
způsobených živelnými pohromami) včetně snížení cen nevyužitelných zásob 
a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,

d) veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

e) pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů 
(včetně ekologických),

f) nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční 
výstavby (zmařené investice),

i) odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,

j) platby za promlčené dluhy,

k) opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

l) zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování,

m) odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního 
předpisu5),

n) penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený 
zvláštním právním předpisem13),

p) výdaje na reprezentaci,

r) cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu14),

s) finanční vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené zvláštním 
právním předpisem14),

t) platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických 
osob,

u) příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel,

v) příspěvky na závodní stravování, zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, nad 
55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, a nad 70 % 
stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin,

w) náklady na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob a 
zůstatková cena tohoto majetku, kromě nákladů (snížené o výnosy z likvidace) 
na likvidaci majetku, který ztratil způsobilost užívání,

x) tvorba opravných položek k pohledávkám nad rámec zvláštního právního 
předpisu15) a odpisy k pohledávkám nad rámec zvláštního právního předpisu13),

y) tvorba rezerv kromě rezerv na opravy hmotného majetku podle zvláštního právního 
předpisu15),

z) odpisy majetku vyšší než odpovídá rovnoměrnému odpisování podle zvláštního 
právního předpisu13).

2) Za ekonomicko oprávněné náklady obchodníka s plynem se dále nepovažují obvykle:



a) části splátek finančního leasingu u leasingových smluv uzavřených po 1. lednu 
2004, které převyšují výši splátek odpovídající účetním odpisům příslušného 
investičního majetku, tato neuplatněná část splátek může být po ukončení 
finančního leasingu oprávněným nákladem v následujících letech do výše 
odpovídající účetním odpisům,

b) finanční vyrovnání, např. odstupné nad rámec povinnosti stanovené zvláštním 
právním předpisem14), popř. jiné formy finančního vyrovnání,

c) platby pojistného hrazené za člena statutárního a dalšího orgánu právnické osoby 
a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu, 
způsobenou při výkonu funkce,

d) platby pojistného za pojištění zaměstnanců nad rámec pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu16),

e) náklady vynaložené zaměstnavatelem na ubytování, včetně nájmů bytových prostor, 
pokud nejde o ubytování při pracovní cestě,

f) náklady na rekreaci zaměstnanců,

g) náklady na soukromé telefonní hovory,

h) spotřeba pohonných hmot pro osobní spotřebu,

i) stavební spoření hrazené zaměstnancům,

j) daň z příjmu fyzických a právnických osob,

k) ostatní náklady neuznané za výdaj (náklad) dle zvláštního právního předpisu13), 
kromě odpisů.

______________________________

13) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
15) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Přílohy č. 3 až 9 se zrušují.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007.

Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Josef Fiřt


