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Důvody zm ny tarifní struktury 

 Současná tarifní struktura v elektroenergetice: 
 nemotivuje účastníky trhu s elektřinou k racionalizaci požadavků na 

zajištění služeb elektrizační soustavy 
 Průměrné využití rezervovaného příkonu naměřeným ročním maximálním 

odebraným výkonem ze soustavy na hladinách VVN a VN za rok 2016 je 
53,5 %. 

 17 % odběratelů na hladinách VVN a VN nevyužilo svůj rezervovaný příkon 
za rok 2016 ani z 25 %. 
 

 nealokuje zcela adresným způsobem náklady na jednotlivé účastníky 
trhu s elektřinou 

 Náklady na měření a fakturaci se mezi účastníky trhu významně liší v 
závislosti na způsobu měření, který je dán vyhláškou o měření elektřiny; 
tento rozdíl však není adresně promítnut do cen zajišťování distribuce 
elektřiny. 
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Důvody zm ny tarifní struktury 

 Současná tarifní struktura v elektroenergetice: 
 nealokuje zcela adresným způsobem náklady na jednotlivé účastníky 

trhu s elektřinou 
 Náklady na zajištění distribuce elektřiny na hladině NN jsou stále téměř ze 

70 % alokovány do ceny za distribuované množství elektřiny, i když většina 
nákladů na zajišťování distribuce elektřiny má fixní charakter – zákazníci s 
výrobnou elektřiny sníží s odběrem elektřiny ze soustavy i svou platbu za 
zajišťování distribuce elektřiny a to větším dílem, než který odpovídá nižším 
způsobeným ztrátám elektřiny – úspora zákazníků s výrobnou elektřiny musí 
odpovídat pouze odůvodněné výši a nesmí docházet k přesouvání nákladů 
na ostatní zákazníky. 

 Dělení nákladů na zajištění distribuce elektřiny do jednotlivých distribučních 
sazeb na hladině NN vychází z historického modelu, který je nutné revidovat 
tak, aby toto rozdělení bylo transparentní a odůvodněné i v současné době. 
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Cíle zm ny tarifní struktury 

 Cílem je vytvoření tarifní struktury, která: 
 bude motivovat účastníky trhu s elektřinou k racionalizaci svých 

požadavků na zajištění služeb elektrizační soustavy 
 

 zajistí spravedlivější alokaci nákladů do cen zajišťování přenosu a 
distribuce elektřiny, která bude transparentní a odůvodnitelná 
 

 zajistí efektivní rozvoj přenosové soustavy a distribučních soustav 
vytvořením prostoru pro přesun investic od navyšování kapacity soustav 
k investicím do moderních technologií 
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Základní rámec zm ny tarifní struktury 

 Popsané principy budou spočívat v následujících změnách tarifní 
struktury: 
 úprava jednotky pro alokaci upravených povolených výnosů (UPV) 

vztažených na výkonovou složku 
 Alespoň částečné navázání ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny 

na hodnotu rezervovaného příkonu. 
 

 zavedení vztažné jednotky pro alokaci UPV souvisejících s měřením a 
fakturací 

 Alespoň částečné navázání ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny k 
typu měření - na hladinách VVN a VN bude hrazena všemi účastníky, na 
hladině NN účastníky trhu se zákonnou povinností měření odběru elektřiny 
alespoň měřením typu B (forma vícenákladů na vyšší typ měření pro 
výrobce, zákazníky s výrobnou, zákazníky a provozovatele distribučních 
soustav s nepřímým měřením) 
 

 úprava struktury distribučních sazeb, definování způsobu dělení UPV 
do jednotlivých distribučních sazeb a cen zajišťování distribuce elektřiny 
na hladině NN 
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Základní rámec zm ny tarifní struktury 

 V rámci změn tarifní struktury dojde pouze ke změnám týkajícím se 
cen zajišťování distribuce elektřiny, ostatní regulované ceny 
nebudou upraveny. 
 

 Cena zajišťování distribuce elektřiny tvoří přibližně  
 11,3 % z ceny dodávky elektřiny na hladině VVN (bez daní) 
 24,7 % z ceny dodávky elektřiny na hladině VN (bez daní) 

 40,8 % z ceny dodávky elektřiny na hladině NN (bez daní) 
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Cena silové elektřiny 
včetně stálého platu 

41,86 % 

Cena za činnosti 
operátora trhu 

0,50 % 
Cena za systémové 

služ y 

2.76 % 

Složka eny na podporu 
elektřiny z 

podporovaný h zdrojů 
energie 

14.12 % 

Cena zajišťování 
distri u e elektřiny 

40,76 % 



Základní rámec zm ny tarifní struktury 

 Změna tarifní struktury nepřinese změnu upravených povolených 
výnosů provozovatelů soustav, výše upravených povolených výnosů 
je dána Zásadami cenové regulace.  

 

 Naopak, změna tarifní struktury přinese možnost snížení investic do 
zvyšování kapacity distribučních soustav a umožní přesunout 
prostředky na investice do moderních technologií, které budou v 
následujících letech nutné. Pokud by ke změně tarifní struktury 
nedošlo, mohlo by dojít v rámci distribučních soustav k současným 
investicím do zvyšování kapacity i moderních technologií, což by 
mohlo vést k tlakům na zvýšení cen zajišťování distribuce elektřiny 
pro zákazníky.  
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Harmonogram zm ny tarifní struktury 
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 Stručný harmonogram změny tarifní struktury 
 

 

 

 

 



Harmonogram zm ny tarifní struktury 

 Koncepce změny tarifní struktury bude vznikat pro všechny 
napěťové hladiny současně s jednotným cílovým stavem pro 
všechny napěťové hladiny. 
 

 Implementace úprav tarifní struktury však nebude prováděna na 
všech napěťových hladinách v plné míře současně, ale bude 
rozdělena do dvou fází: 
 Úprava jednotky pro alokaci UPV na hladinách VVN a VN vztažených 

na výkonovou složku a zavedení ceny za místo připojení související s 
měřením a fakturací vstoupí v platnost od 1.1.2022. 

 Implementace změn tarifní struktury na hladině NN kromě ceny za 
místo připojení bude záviset na konečné podobě změny tarifní struktury 
a úrovně penetrace měření, které bude registrovat potřebné parametry 
odběru zákazníka. V závislosti na konečném stavu změny tarifní 
struktury bude vytvořen harmonogram postupné implementace  tak, aby 
byly omezeny výrazné meziroční změny na zákazníky připojené na 
napěťové hladině NN. 
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Aktuální stav projektu 

 V současné době probíhá příprava projektu změny tarifní struktury, 
která spočívá v 
  ustanovení pracovní skupiny 

 skupina zodpovědná za analýzy a návrh řešení změn tarifní struktury 

 práce s chráněnými informacemi podle energetického zákona 

 skupina vedená zástupcem ERÚ, členové skupiny jsou zástupce MPO, 
zástupci provozovatelů soustav a poradenská společnost na základě 
smlouvy 

 ustanovení kulatých stolů   
 skupina, v rámci které budou konzultovány jednotlivé výstupy pracovní 

skupiny 

 předkládání podnětů na změnu tarifní struktury pracovní skupině 

 skupina vedená zástupcem ERÚ, členové kulatých stolů budou zástupci 
ministerstev, provozovatelů soustav, obchodníků s elektřinou a různých 
zájmových sdružení 
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Děkuji za pozornost. 
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