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 cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2022 ze dne 2. září 2022, kterým se 

mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 

2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované 

ceny, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 

28. března 2022 a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze dne 

9. srpna 2022 
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Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2022 ze 
dne 2. září 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se 
stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní 
regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 28. března 2022 a cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze dne 
9. srpna 2022 

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. d) 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, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí, kterým se mění 
cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se 
stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 28. března 2022 a cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze dne 9. srpna 2022. 

Čl. I 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se 
stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 28. března 2022 a cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze dne 9. srpna 2022, se mění takto:  

1. V bodu (5.1.1) se text „51 463,94 Kč/MW/měsíc“ nahrazuje textem „0 Kč/MW/měsíc“. 

2. V bodu (5.1.2) se text „11,84 Kč/A/měsíc“ nahrazuje textem „0 Kč/A/měsíc“. 

3. Na konci bodu (5.3) se doplňuje věta „V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období ke změně složky 
ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, hradí zákazník za zúčtovací období platbu na 
podporu elektřiny stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou složkou ceny 
na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.“. 

Čl. II 

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. října 2022. 

 

 

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu: 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r. 
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Iveta Kozáková 

Specialistka pro vztahy s veřejností 

Oddělení kanceláře Rady 

V Jihlavě dne 02.09.2022 

 


