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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Nezávislý správní úřad pro výkon cenové a technické regulace v energetických odvětvích

Regulované sektory
Elektroenergetika

Plynárenství
POZE

Teplárenství
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PŮSOBNOST ERÚ
Základním posláním úřadu je:
výkon regulace v energetice,
podpora hospodářské soutěže, vytváření funkčních pravidel trhu v energetice,
ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích s cílem
uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku,
ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci,
podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla,
kontrola dodržování energetického zákona.

Vydávání prováděcích právních předpisů, tj. zejména
vyhlášky k zákonům (energetický zákon, zákon o POZE),
cenová rozhodnutí (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, POZE),
dále výkladová stanoviska a další metodické pokyny k různým oblastem regulace.
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PRAVOMOCI ERÚ PRO REGULACI CEN
Zákon o cenách (zákon č. 526/1990 Sb.)
• Pravomoci regulovat, stanovení, usměrňování, moratorium…

Zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon
265/1991 Sb.)
• Ministerstvo financí, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, krajské
úřady, …

Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb.)
• Ceny za související služby v energetice (elektřina, plyn)
• Ceny tepelné energie

5

REGULÁTOR A LIBERALIZOVANÁ ENERGETIKA
Česká energetika je od r. 2006 plně liberalizovaná
Liberalizace = osvobození, tj. oddělení přirozeně monopolních činností (přenos, distribuce)
od konkurenčního prostředí (obchod s energiemi, komodity)
Možnost volby vlastního dodavatele energie
Důraz na oddělení regulovaných a neregulovaných činností

Pád nezávislých dodavatelů energií v roce 2021:
Odraz vývoje na velkoobchodních trzích
Zcela mimo působnost ERÚ
Bezprecedentní situace – nedostatek adekvátních nástrojů pro mimořádné situace na trhu
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SLOŽENÍ CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Podíl jednotlivých složek výsledné ceny dodávky elektřiny pro průměrnou domácnost v 2020:
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SLOŽKY CENY ENERGIÍ – NEREGULOVANÁ ČÁST
Tato část ceny je tvořena trhem (nikoliv regulátorem), platí se obchodníkovi s energiemi.
Stálý plat:
pomáhá dodavateli pokrýt náklady spojené s obsluhou odběrného místa (Kč/OM/měsíc).
Cena za samotnou dodávku (Kč/MWh):
Náklad komodity – nákupem velkoobchodních produktů, dotvarováním nákupem na SPOTu
na finální spotřební tvar,
Rizikové přirážky – náklady na odhadnuté změny predikce při změně spotřeby (důvodem
změna teplot, jiné vlivy), pokrytí rizika mezi prodejem koncovému zákazníku a nákupem
komodity atd.,
Hrubá marže dodavatele – pokrývá operační náklady dodavatele a jeho zisk.
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FIXOVAT VS. NEFIXOVAT
Fixované produkty
Produkty s cenou, která platí na určité období (12/24/36 měsíců) od data sjednání smlouvy
Dodavatel i zákazník musí dodržet smluvní i cenová ujednání:
Dodavatel musí po stanovenou dobu udržet pevnou cenu pro zákazníka
Zákazník musí dodržet smlouvu až do jejího konce
Pokud smlouvu nedodrží musí zaplatit sjednanou pokutu
Nefixované produkty
Zákazník má smlouvu na dobu neurčitou, může po uplynutí výpovědní doby odejít bez sankce
od dodavatele
Dodavatel musí oznámit změnu ceny 30 dnů před její účinností, pokud zákazník nesouhlasí,
může bez sankce okamžitě odejít k datu změny ceny.
Do roku 2021 změna ceníku cca 1x ročně, po začátku krize více častěji.
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FIXOVAT VS. NEFIXOVAT
Fixované produkty jsou naceňovány nad aktuální situací na trhu.
Pokud dlouhodobé kontrakty v delším horizontu rostou, měly by jejich ceny by být vyšší než je
aktuální hladina cen, pokud klesají, měly by ceny být výhodnější než nyní (to je dnešní situace).
Otázka zda situace na trhu nebude za krátkou dobu diametrálně odlišná – to neví nikdo.
Nefixované produkty závisí na nákupní strategii dodavatelů (jak pro své zákazníky v
nefixovaných produktech nakupují.
Strategie jsou od postupných nákupů (10 až 12 nákupních kroků na dodávku následujícího roku)
po měsíční nákup pro měsíční akvizici zákazníků.
Nefixované produkty obecně zpomalují cenové změny. Při postupném nárůstu ceny na
velkoobchodním trhu dynamiku nárůstu zpomalují, zvýšení cen oddalují, naproti tomu při
poklesu ceny na velkoobchodním trhu udržují nefixované ceny déle vyšší cenovou hladinu.
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FIXOVAT VS. NEFIXOVAT
Elektřina forward base load CAL

Forwardová křivka ceny plynu (EUR/MWh) - data od 11.3. do 19.4.2022
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ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY (1)
Nelze změnit ze dne na den, stávající smlouva má také výpovědní lhůtu
Vlastní proces změny dodavatele má vlastní trvání (dle pravidel trhu cca 10 dní)
Důkladné prostudování smlouvy a obchodních podmínek nového dodavatele:
seriózní dodavatel neúčtuje neopodstatněné poplatky,
nestanovuje žádné sankce pokud od něj zákazník odejde (dle typu produktu),
smlouva obsahuje přiměřené výpovědní lhůty,
solidní dodavatel uzavře tzv. „smlouvu o sdružených službách“ a příslušné administrativní
kroky uskuteční za zákazníka.
Na webu ERÚ zveřejněn tzv. „etický kodex obchodníka“
obsahuje souhrn pravidel chování, k jejichž respektování a dodržování se může obchodník
dobrovolně přihlásit.
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ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY (2)
Zde může být nápomocný tzv. cenový kalkulátor umístěný na webových stránkách ERÚ.
Pro výpočet je nutné zadat následující údaje:
zvolit příslušnou distribuční sazbu (distributor je dán místní příslušností),
vybrat dodavatele silové elektřiny,
zadat velikost jističe,
zadat konkrétní spotřebu v daném období.
Kalkulátor následně spočítá:
Celkovou platbu (za předchozí a současný rok)
Platbu za regulované a neregulované složky elektřiny podrobně
Pořadí výhodnosti dodavatelů silové elektřiny
Umožní porovnat, zda zvolený typ sazby pro daný charakter spotřeby je optimální
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CENOVÝ KALKULÁTOR ERÚ
Nový projekt vedoucí k novému inovativnímu srovnávacímu a výpočetnímu nástroji:
Softwarový nástroj pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu (Cenová kalkulačka ERÚ)

Nekomerční a komplexní nástroj
Iniciováno v rámci programu Technologické agentury ČR BETA2
Forma inovačního partnerství
Předpokládaná doba spuštění: mid-2023
Integrace na další systémy a komplexní infoservis
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DESATERO OBRANY PŘED ŠMEJDY V ENERGETICE
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SPOLEČNÝ NÁKUP ENERGIÍ
Sdružení více odběrných míst do jednoho výběrového řízení poskytuje zadavateli šanci ušetřit
 optimalizace portfolia
Velká část odběrů (školy, nemocnice, atp.) jsou chránění zákazníci – pozor na bezpečnostní
standard dodávky, v případě možnosti vytápění alternativním palivem žádejte od svého dodavatele
slevu!
Energie lze v souladu se ZZVZ nakoupit na dvou komoditních burzách:
Trh pro velké spotřebitele | PXE
Energetická burza | Českomoravská komoditní burza Kladno
Kurzovní lístky (PXE a ČMKBK) poslouží jako dobrá cenová reference
Pozor! Smlouvy uzavíráte přímo s dodavatelem, burza nepřebírá riziko protistrany
Nakupujte v tranších, nikoliv celý objem najednou – snížíte cenové riziko, nesnažte se spekulovat!
Usilujte o co nejkratší prodlevu mezi vypsáním VŘ a účinností smlouvy – každý den prodlení
extrémně zvyšuje rizikovou přirážku.
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SOUHRN DOPORUČENÍ
1. Šetřit na skutečné spotřebě. Implementovat energeticky úsporná opatření.
2. Energetický management pro města a obce.
3. Ověřit správnost nastavení distribučních sazeb u objektů spravovaných městy, obcemi,
příspěvkovými organizacemi atd.
4. Aktivně vyhledávat, sledovat a porovnávat nabídky dodavatelů.
5. Fixované nebo nefixované produkty? Neexistuje jednoznačná rada, který typ produktu si
vybrat. Tržní podmínky se mění každým dnem a to má efekt na ceny jednotlivých typů
produktů.
6. Uvažte možné výhody a nevýhody společného nákupu energií.

Vladimír Vajnar
vladimir.vajnar@eru.cz

