
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2006

ze dne 2. června 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 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, § 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, podle § 1 
odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 odst. 5 
písm. b) a § 10 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah 
ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává cenové rozhodnutí:

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, 
o cenách plynů, se mění takto:

1. V části I. bodu 1.2 se slova „Kč/m3“ nahrazují slovy „Kč/tis. m3“.

2. V části I. se body 1.6, 1.6.1 a 1.6.2 zrušují.

3. V části I. bodu 1.7 se slova „nebo 1.7.2“ zrušují.

4. V části I. bodu 1.7.1 se slova „pro subjekty bilancování s rezervovanou přepravní 
kapacitou vyšší než 2 000 tis. m3/den“ zrušují.

5. V části I. bodu 1.7.1 se číslo „0,025“ nahrazuje číslem „0,03“.

6. V části I. se bod 1.7.2 zrušuje.

7. V části I. se doplňují body 1.11 a 1.12, které znějí:

„1.11 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu za jeden plynárenský den Cd

v Kč/tis. m3, sjednaná na základě denní smlouvy, je stanovena podle vzorce
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kde
Cr je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle bodu 1.1 této 
části,
F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v bodě 1.2 této části.

1.12 Maximální cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu za jeden plynárenský 
den sjednaná na základě denní smlouvy je shodná s pevnou cenou za denní 
rezervovanou pevnou kapacitu za jeden plynárenský den sjednaná na základě denní 
smlouvy podle bodu 1.11.“

8. V části III. bodu 1.3.1.1 tabulka týkající se držitele licence Energetika Vítkovice, a.s. 
zní:



Energetika Vítkovice, a.s. Dvousložková cena

Kategorie zákazníků
Roční odběr v pásmu

nad – do
MWh/rok

Pevná cena
za odebraný plyn

Kč/MWh

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 

pevnou kapacitu
Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat 
za přistavenou 

kapacitu
v Kč

Místní sítě

nad 157 500 33,44 63 191,23 x
nad 52 500 do 157 500 45,61 68 140,31 xVelkoodběratel

nad 4 200 do 52 500 72,87 76 505,61 x

Střední odběratel nad 630 do 4 200 103,02 81 509,88 x
nad 63 do 630 108,09 91 778,32 x
nad 45 do 50 130,21 x 180,20
nad 15 do 20 131,01 x 84,08

Maloodběratel

nad 1,89 do 9,45 161,02 x 47,93

9. V části III. bodu 1.3.1.1 se doplňuje tabulka, která zní:

Petr Hurta
licence č. 220102855

Dvousložková cena

Kategorie zákazníků
Roční odběr v pásmu

nad – do
MWh/rok

Pevná cena
za odebraný plyn

Kč/MWh

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 

pevnou kapacitu
Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat 
za přistavenou 

kapacitu
v Kč

Místní sítě
nad 63 do 630 156,42 118 254,30 x
nad 45 do 50 211,65 x 320,14Maloodběratel

nad 25 do 30 241,22 x 241,98

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Josef Fiřt


