VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:
Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
odběratelům ze sítí nízkého napětí
V souladu s § 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů proběhl konzultační proces, v rámci kterého byly uplatněny připomínky.
Vyhodnocení tohoto procesu je uvedeno v následujících tabulkách:
Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
Kategorie
připomínky

Subjekt

RWE Česká republika,
a.s.

Připomínka

Návrh cenových rozhodnutí neobsahuje ceny za
distribuci elektřiny provozovatelů lokálních
distribučních soustav, kteří nepřevzali ceny
provozovatele regionální distribuční soustavy.

Obecné
připomínky

SVSE

SVSE

Budoucí úprava definice spotřeby zpoplatněné cenou
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
spočívající v osvobození od výše uvedené platby pro
samovýrobce.
Návrh změny účinnosti bodu (5.1.) cenového
rozhodnutí, ve kterém je stanovena cena na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny.
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Vyhodnocení
Neakceptováno.
V případě, že ERÚ stanoví provozovateli lokální
distribuční soustavy (LDS) individuální ceny
distribuce elektřiny, zveřejní je v příslušném bodu
cenového rozhodnutí.
Pokud individuální ceny pro LDS nejsou uvedené
v příslušné části cenového rozhodnutí, účtují se
regulované ceny distribuce až do výše cen za
distribuci
elektřiny
provozovatele
regionální
distribuční soustavy, k jehož soustavě je LDS
připojena, dle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění
vyhlášky č. 348/2012 Sb.
Akceptováno.
V případě zákonné opory bude řešeno v celém
konceptu nového tarifního modelu.
Neakceptováno.
Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti
s platnou legislativou České republiky.

v souladu

Povolené
výnosy

ČEZ Distribuce, a. s.

CENTROPOL ENERGY,
a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Cena za
systémové
služby

Skupina ČEZ

Úprava výpočtu povolených výnosů z důvodu
duplicitního zahrnutí výnosů z plateb za rezervovanou
kapacitu od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném
výrobním zdroji.
Úprava textu bodu (2.1.), písm. a), odst. 3. tak, aby
odpovídal textu přílohy č. 5a vyhlášky č. 541/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (Pravidla trhu
s elektřinou).
Rozdělení bodu (2.1.), písm. a), odst. 6. na samostatné
body pro účtování provozovatelem přenosové soustavy
provozovateli regionální distribuční soustavy a pro
účtování provozovatelem regionální distribuční
soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy.

Akceptováno.

Využití přílohy Pravidel trhu s elektřinou pro bližší
specifikaci spotřeby zpoplatněné cenou za systémové
služby.
Rozdělení bodu (2.1.), písm. a), odst. 6. na samostatné
body pro účtování provozovatelem přenosové soustavy
provozovateli regionální distribuční soustavy a pro
účtování provozovatelem regionální distribuční
soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy.

Přesné stanovení způsobu výpočtu množství elektřiny
zpoplatněné cenou za systémové služby bude popsáno
ve výkladovém stanovisku ERÚ.
Akceptováno částečně.
Rozdělení akceptováno.

Akceptováno.

Akceptováno částečně.
Rozdělení akceptováno.

Využití přílohy Pravidel trhu s elektřinou pro bližší
Přesné stanovení způsobu výpočtu množství elektřiny
specifikaci spotřeby zpoplatněné cenou za systémové zpoplatněné cenou za systémové služby bude popsáno
služby. Návrh umístění specifikace v nové příloze č. 4 ve výkladovém stanovisku ERÚ.
k cenovému rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny
regulovaných služeb souvisejících s dodávkou
elektřiny.
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E.ON Distribuce, a.s.

Cena za
systémové
služby

E.ON Distribuce, a.s.

Skupina ČEZ
ČEZ Distribuce, a. s.

Přidání přílohy č. 4 k cenovému rozhodnutí ERÚ,
kterým se stanovují ceny regulovaných služeb
souvisejících s dodávkou elektřiny, která bude
jednoznačně definovat množství elektřiny zpoplatněné
cenou za systémové služby, cenou na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny a cenou za činnost
operátora trhu v elektroenergetice s využitím přílohy
Pravidel trhu s elektřinou.

Úprava textu bodu (2.1.), písm. a), odst. 1. tak, aby
v případě odběrného zařízení zákazníka, do kterého je
připojeno zařízení výrobce, nebyla zákazníkovi
účtována cena za systémové služby podle tohoto bodu,
ale byla účtována podle upraveného bodu (2.1.), písm.
a), odst. 7.

Doplnění bodu, který bude popisovat účtování ceny za
systémové služby výrobci připojenému k přenosové i
distribuční soustavě.
Doplnění bodu, který bude popisovat účtování ceny za
systémové služby výrobci připojenému k přenosové i
distribuční soustavě.
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Akceptováno částečně.
Přesné stanovení způsobu výpočtu množství elektřiny
zpoplatněné cenou za systémové služby, cenou na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a
cenou za činnost operátora trhu v elektroenergetice
bude popsáno ve výkladovém stanovisku ERÚ.
Neakceptováno.
Podle § 50 odst. 2 energetického zákona se smlouvou
o sdružených službách dodávky elektřiny zavazuje
zákazník zaplatit výrobci nebo obchodníkovi
s elektřinou za dodanou elektřinu cenu za dopravu
elektřiny a za související služby cenu regulovanou.
Uvedený návrh by pro obchodníka s elektřinou
znamenal fakturaci jiné platby za cenu za systémové
služby, než platby za systémové služby vztažené na
změřenou spotřebu v odběrném a předávacím místě.
Uvedený návrh v principu pouze upravuje ustanovení
bodu (2.2.), v kterém je definováno neúčtování ceny
za systémové služby za technologickou vlastní
spotřebu, nicméně na základě bodu (2.2.) je
neúčtování za technologickou vlastní spotřebu
obsaženo již v současném znění cenového rozhodnutí.
Akceptováno.
Akceptováno.

Cena za
rezervaci
kapacity

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.
Cena na
úhradu
nákladů
spojených s
podporou
elektřiny

Cena za
činnost
povinně
vykupujícího

Vypuštění nově přidaného ustanovení o neplacení ceny
za rezervaci kapacity na záložním vedení při využití
vyššího zajištění distribuční služby vyvolaného
událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele
distribuční soustavy až do výše sjednané rezervované
kapacity hlavního vedení.
Definování subjektu, který účtuje cenu na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny účastníkům
trhu s elektřinou.

Skupina ČEZ

Definování subjektu, který účtuje cenu na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny účastníkům
trhu s elektřinou.

E.ON Distribuce, a.s.

Definování subjektu, který účtuje cenu na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny účastníkům
trhu s elektřinou.

Skupina ČEZ

Úprava vstupů do výpočtu ceny za činnost povinně
vykupujícího.

RWE Česká republika,
a.s.

Zohlednění finančního prospěchu povinně
vykupujících vzniklého v důsledku uplatnění
osvobození od daně z elektřiny za elektřinu získanou
v rámci povinného výkupu.
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Akceptováno částečně.
Upraveno, zákazník má při využití vyššího zajištění
distribuční služby vyvolaného událostmi nebo úkony
na zařízení provozovatele distribuční soustavy
možnost volby mezi dvousložkovou a jednosložkovou
cenou.
Neakceptováno.
Definice je upravena v návrhu vyhlášky o způsobech a
termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o podporovaných
zdrojích energie.

Akceptováno částečně.
Akceptována
změna
metodiky
výpočtu
předpokládaného jednotkového vícenákladu na
odchylku povinného výkupu.
Akceptováno částečně.
Zahrnuto do korekčního faktoru povinně vykupujícího
v rámci návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a
postupech pro regulaci cen v elektroenergetice.

Cena za
vydání
záruky
původu

OTE, a.s.

Nesouhlas s výší ceny za vydání záruky původu.

Skupina ČEZ

Nesouhlas s výší ceny za vydání záruky původu.
Nesouhlas s výší ceny za vydání záruky původu.

Komora obnovitelných
zdrojů energie
Energetický regulační úřad nemá zákonné zmocnění
pro stanovení ceny za vydání záruky původu ze zákona
č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Neakceptováno.
Cena
stanovená
podle
č. 165/2012 Sb., ve znění
nákladovým způsobem.
Neakceptováno.
Cena
stanovená
podle
č. 165/2012 Sb., ve znění
nákladovým způsobem.
Neakceptováno.
Cena
stanovená
podle
č. 165/2012 Sb., ve znění
nákladovým způsobem.

ustanovení
zákona
pozdějších předpisů,
ustanovení
zákona
pozdějších předpisů,
ustanovení
zákona
pozdějších předpisů,

Zmocnění ke stanovení ceny za vydání záruky původu
je dané ustanovením § 20a zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
odběratelům ze sítí nízkého napětí
Kategorie
připomínky
Distribuční
sazby 27d

Subjekt

Připomínka

E.ON Distribuce, a.s.

Vypuštění ustanovení o účinnosti distribučních sazeb
27d od 1. 7. 2013
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Vyhodnocení
Akceptováno.

