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VÝKLADOVÉ STANOVISKO ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU č. 7/2018 k 

problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d 

a C 46d (aktualizace výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu 

č. 10/2017) 

 

 
 
 

1. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 Předpis 

 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne  

25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu  

v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (dále jen cenové 

rozhodnutí ERÚ č. 8/2016) a cenové rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu č. 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny  

za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí 

(dále jen cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2017). 

  

 Ustanovení 

 distribuční sazby C 01d, C 35d, C 45d a C 46d definované v části III. 

cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 a č. 7/2017 a distribuční sazba D 01d 

definovaná v části IV. cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 a č. 7/2017. 

 
 

2. ÚČEL VÝKLADOVÉHO STANOVISKA 

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace  

v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností 

stanovených zákonem 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 podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) 

energetického zákona výkladové stanovisko k problematice přiznávání distribučních 

sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d za účelem sjednocení přístupu 

jednotlivých držitelů licence k přiznávání uvedených distribučních sazeb. 
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3. STANOVISKO K PROBLEMATICE PŘIZNÁVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SAZEB  

C 35D, C 45D A C 46D 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 zavedlo od 1. dubna 2017 distribuční sazbu C 46d 

a zároveň nově omezilo přiznání distribučních sazeb C 35d, C 45d, u jejichž 

podmínek uplatnění je uvedeno následující: 

„Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se 

rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána 

do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.“ 

Energetický regulační úřad má za to, že sazba C 35d nebo C 45d může být 

uplatněna nadále pouze v případě, kdy byla přiznána, čímž se rozumí stav, kdy  

ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách 

dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo 

uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017),  

je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d.  

Z uvedeného vyplývá, že po 31. březnu 2017 může žádost o uzavření smlouvy  

o zajištění služby distribuční soustavy s distribuční sazbou C 35d nebo C 45d podat 

příslušnému provozovateli distribuční soustavy pouze takový obchodník s elektřinou, 

který se zákazníkem uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny  

s distribuční sazbou C 35d nebo C 45d do 31. března 2017. Ze závazku obchodníka 

s elektřinou zajistit pro zákazníka na vlastní jméno a na vlastní účet související 

službu v elektroenergetice je patrné, že případné prokázání toho, že taková smlouva 

o sdružených službách dodávky elektřiny byla uzavřena do 31. března 2017, náleží 

tomuto obchodníkovi s elektřinou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o 

sdružených službách dodávky elektřiny podle tohoto odstavce, musí být pro přiznání 

distribuční sazby C 35d nebo C 45d zároveň uzavřena smlouva o zajištění služby 

distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi 

obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou 

distribuční sazbou do 30. června 2018. 

V případech, kdy byla ukončena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, 

smlouva o zajištění služby distribuční soustavy případně i smlouva o připojení 

s distribuční sazbou C 35d nebo C 45d, postupuje se i pro první bezprostředně 

následující smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o 

zajištění služby distribuční soustavy pro dané odběrné nebo předávací místo podle 

bodů 3.1. až 3.5. tohoto výkladového stanoviska v případě, že bude nová smlouva o 

sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouva o zajištění služby distribuční 

soustavy uzavřena do jednoho roku od ukončení smlouvy, ve které byla distribuční 

sazba C 35d nebo C 45d sjednána. Pokud nebude nová smlouva o sdružených 
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službách dodávky elektřiny nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 

uzavřena do jednoho roku od ukončení smlouvy, ve které byla distribuční sazba 

C 35d nebo C 45d sjednána, platí, že zákazník již nemůže uzavřít smlouvu o 

zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny 

s distribuční sazbou C 35d nebo C 45d. 

S ohledem na výše uvedené: 

3.1. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených 

službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo 

předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším  

31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, a následně 

zákazník uzavře pro toto odběrné nebo předávací místo po 31. březnu 2017 novou 

smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky 

elektřiny, platí, že může být i nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 

nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena s distribuční sazbou C 35d, 

nebo C 45d. 

3.2. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených 

službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo 

předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším  

31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, a následně  

v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke změně 

zákazníka s uzavřením nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny platí, že i nová smlouva o zajištění služby 

distribuční soustavy nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může 

být uzavřena s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d. 

3.3. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených 

službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo 

předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším  

31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, a následně  

v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde k uzavření nové 

smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky 

elektřiny s jinou distribuční sazbou platí, že již nelze znovu uzavřít smlouvu  

o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvu o sdružených službách dodávky 

elektřiny s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d. Při změně kategorie odběratele  

z kategorie D na kategorii C může být přiznána pouze taková distribuční sazba,  

u které splní zákazník podmínky uplatnění sazby dané cenovým rozhodnutím ERÚ. 

Distribuční sazby pro odběratele kategorie C jsou jiné distribuční sazby než 

distribuční sazby pro odběratele kategorie D. 
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3.4. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených 

službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo 

předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším  

31. březnu 2017), je sjednána jedna z množiny distribučních sazeb C 35d a C 45d, 

platí, že již nemůže zákazník po 31. březnu 2017 uzavřít smlouvu o zajištění služby 

distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s jinou distribuční 

sazbou z množiny sazeb C 35d a C 45d. 

3.5. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených 

službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo 

předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším  

31. březnu 2017), není sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, platí,  

že zákazník již nemůže uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo 

o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d. 

 
4. STANOVISKO K PROBLEMATICE PŘIZNÁVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SAZEB D 01D  

A C 01D 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2017 omezuje přiznání distribučních sazeb D 01d  

a C 01d u jejichž podmínek uplatnění je uvedeno následující: 

„Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo 

předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojením nové 

výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou  

se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy  

o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa 

ke dni podání žádosti o připojení výrobny, příslušný provozovatel distribuční soustavy 

neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou  

a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu D 02d/C 02d. 

Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro 

odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe 

před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných 

nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou 

proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.“ 

Energetický regulační úřad má za to, že sazba C 01d nebo D 01d pro odběrná nebo 

předávací místa, do kterých je připojena výrobna elektřiny nebo se jmenovitou 

proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, může být 

uplatněna nadále pouze v případě, kdy byla přiznána, čímž se rozumí stav,  

kdy ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách 
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dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo 

uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017),  

je sjednána distribuční sazba C 01d, nebo D 01d. Připojení nové výrobny  

po 31. březnu 2017 do odběrných nebo předávacích míst s distribuční sazbou D 01d 

nebo C 01d se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy  

o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny. 

Z uvedeného vyplývá, že po 31. březnu 2017 může žádost o uzavření smlouvy  

o zajištění služby distribuční soustavy s distribuční sazbou C 01d nebo D 01d pro 

odběrná nebo předávací místa, do kterých je připojena výrobna elektřiny nebo  

se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 

3x63 A, podat příslušnému provozovateli distribuční soustavy pouze takový 

obchodník s elektřinou, který se zákazníkem uzavřel smlouvu o sdružených službách 

dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 01d nebo D 01d do 31. března 2017.  

Ze závazku obchodníka s elektřinou zajistit pro zákazníka na vlastní jméno a na 

vlastní účet související službu v elektroenergetice je patrné, že případné prokázání 

toho, že taková smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny byla uzavřena  

do 31. března 2017, náleží tomuto obchodníkovi s elektřinou. Pokud byla 

zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny podle 

tohoto odstavce, musí být pro přiznání distribuční sazby C 01d nebo D 01d pro 

odběrná nebo předávací místa, do kterých je připojena výrobna elektřiny nebo se 

jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, 

zároveň uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné 

odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem 

distribuční soustavy s uvedenou distribuční sazbou do 30. června 2018. 

Připojením výrobny elektřiny se pro potřeby tohoto výkladového stanoviska rozumí 

uzavření smlouvy o připojení pro dané odběrné nebo předávací místo, která 

obsahuje informace o připojené výrobně elektřiny. 

V případech, kdy byla ukončena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, 

smlouva o zajištění služby distribuční soustavy případně i smlouva o připojení 

s distribuční sazbou C 01d nebo D 01d, postupuje se i pro první bezprostředně 

následující smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o 

zajištění služby distribuční soustavy pro dané odběrné nebo předávací místo podle 

bodů 4.1. až 4.7. tohoto výkladového stanoviska v případě, že bude nová smlouva o 

sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouva o zajištění služby distribuční 

soustavy uzavřena do jednoho roku od ukončení smlouvy, ve které byla distribuční 

sazba C 01d nebo D 01d sjednána. Pokud nebude nová smlouva o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 

uzavřena do jednoho roku od ukončení smlouvy, ve které byla distribuční sazba 
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C 01d nebo D 01d sjednána, platí, že zákazník již nemůže uzavřít smlouvu o 

zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny 

s distribuční sazbou C 01d nebo D 01d, pokud je do daného odběrného nebo 

předávacího místa připojena výrobna elektřiny nebo pokud je jmenovitá proudová 

hodnota hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A. 

S ohledem na výše uvedené: 

4.1. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách 

dodávky elektřiny nemůže být uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d,  

v případě, že po 31. březnu 2017 byla do daného odběrného nebo předávacího 

místa zákazníka připojena nová výrobna elektřiny a to i v případě, kdy do daného 

odběrného nebo předávacího místa byla do předmětného data připojena jiná výrobna 

elektřiny. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, že došlo k odpojení 

výrobny elektřiny z daného odběrného nebo předávacího místa a zákazník  

po 31. březnu 2017 znovu požádal o připojení výrobny elektřiny do daného 

odběrného nebo předávacího místa. 

4.2. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 

jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d 

nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo a následně v tomto odběrném 

nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke snížení jmenovité proudové 

hodnoty hlavního jističe před elektroměrem na hodnotu vyšší než 3x63 A, platí,  

že může být i nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo 

D 01d.  

4.3. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 

jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d 

nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo se jmenovitou proudovou 

hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A a následně v tomto 

odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke zvýšení jmenovité 

proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platí, že již nemůže být nová 

smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky 

elektřiny uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d.  

4.4. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 

jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba  

C 01d, nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla  
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do předmětného data připojena výrobna elektřiny nebo se jmenovitou proudovou 

hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, může zákazník pro 

toto odběrné nebo předávací místo po 31. březnu 2017 uzavřít novou smlouvu  

o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny 

s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d kromě případů specifikovaných v bodech 

4.1, 4.3 a zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem 

nad hodnotu 3x63 A. 

4.5. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 

jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba  

C 01d, nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla  

do předmětného data připojena výrobna elektřiny nebo se jmenovitou proudovou 

hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A a následně v tomto 

odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke změně zákazníka  

s uzavřením nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených 

službách dodávky elektřiny platí, že i nová smlouva o zajištění služby distribuční 

soustavy nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může být uzavřena 

s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d kromě případů specifikovaných v bodu 4.1, 

4.3 a zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nad 

hodnotu 3x63 A. 

4.6. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 

jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba  

C 01d, nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla  

do předmětného data připojena výrobna elektřiny nebo se jmenovitou proudovou 

hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A a následně v tomto 

odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde k uzavření nové 

smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky 

elektřiny s jinou distribuční sazbou platí, že již nelze znovu uzavřít smlouvu  

o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvu o sdružených službách dodávky 

elektřiny s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d, pokud je do daného odběrného 

nebo předávacího místa připojena výrobna elektřiny nebo pokud je jmenovitá 

proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A.  

4.7. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo  

o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 

jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána jedna z množiny 

distribučních sazeb C 01d a D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo,  

do kterého byla do předmětného data připojena výrobna elektřiny nebo  

se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 
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3x63 A, platí, že již nemůže zákazník po 31. březnu 2017 uzavřít smlouvu o zajištění 

služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s jinou 

distribuční sazbou z množiny sazeb C 01d a D 01d. Při změně kategorie odběratele  

z kategorie D na kategorii C, nebo naopak, může být přiznána pouze taková 

distribuční sazba, u které splní zákazník podmínky uplatnění sazby dané cenovým 

rozhodnutím ERÚ. Distribuční sazby pro odběratele kategorie C jsou jiné distribuční 

sazby než distribuční sazby pro odběratele kategorie D. 

 

5. UPOZORNĚNÍ NA CHARAKTER VÝKLADOVÉHO STANOVISKA 

Toto výkladové stanovisko ERÚ, které není ani právním předpisem, ani individuálně 

závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno návodně pro účastníky trhu 

s elektřinou, zejména pro provozovatele distribučních soustav, dodavatele elektřiny a 

zákazníky tak, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům k ustanovením 

výše uvedených právních předpisů v oblasti působnosti ERÚ.  

Energetický regulační úřad postupoval podle výkladového stanoviska č. 10/2017 

od data jeho vyhlášení, tedy dne 21. března 2017. Energetický regulační úřad bude k 

tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své rozhodovací činnosti od 

24. května 2018 do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo rozhodovací 

praxe ERÚ. 

 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 24. května 2018. 
 
Rada Energetického regulačního úřadu 
 


