
Stanovisko k Cenovému rozhodnutí ERÚ ze dne 10. dubna 2002 č. 9/2002,
kterým se stanovuje pevná cena za použití přenosové soustavy pro účely 

dovozu elektřiny do ČR

Energetický regulační úřad k četným dotazům společností, jichž se týká Cenové 
rozhodnutí ERÚ č. 9/2002 , podává tento jeho výklad :

Předmětné cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 1. května 2002. Z toho vyplývá, 
že tímto dnem se stala cena za použití přenosové soustavy pro účely dovozu elektřiny do ČR 
podle tohoto cenového rozhodnutí součástí regulovaných cen v odvětví elektroenergetiky. 
Proto musejí cenová ujednání veškerých smluv, nově uzavíraných počínaje dnem 
1. května 2002, které se týkají přenosu elektřiny v souvislosti s dovozy elektřiny do ČR, 
respektovat i Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2002.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2002 se však nijak netýká smluv o poskytování 
přenosu elektřiny pro dovoz do ČR, uzavřených před dnem 1. května 2002. Energetický 
regulační úřad v tomto směru vychází zejména z právního názoru, podpořeného i judikaturou 
Ústavního soudu ČR, že veřejnoprávní regulace soukromoprávních obchodních vztahů ze 
strany příslušných státních orgánů musí respektovat jednu ze základních zásad právního státu 
o tom, že smlouvy je nutno dodržovat („pacta sunt servanda“). Tato zásada nemůže být ve 
smyslu judikatury Ústavního soudu ČR popřena ani pozdějšími právními úpravami.

Energetický regulační úřad vydával Cenové rozhodnutí č. 9/2002 s plným vědomím, 
že se dříve smluvně dohodnutých dovozů elektřiny do ČR s ohledem na zmíněné ústavní 
limity nemůže dotýkat. Současně je však nutné upozornit všechny dotčené účastníky trhu 
s elektřinou, že při přípravě svých smluvních vztahů pro období počínaje dnem 1. ledna 2003 
musejí počítat s tím, že součástí regulovaných cen, uplatňovaných za přenos elektřiny pro 
účely dovozu elektřiny ze zahraničí do ČR, bude, jako nedílná součást regulovaných cen 
v elektroenergetice, i platba v úrovni 1 EUR/MWh.
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