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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na cenu elektrické energie, sloţky, ze kterých se skládá a faktory 

ovlivňující tuto cenu. Zahrnuje stručný přehled energetické legislativy, týkající se konkrétně práv 

a povinností distributorů elektrické energie, obchodníků s energiemi a zákazníků. Dále se práce 

zabývá rešerší trhu s energiemi v ČR, jednotlivými sazbami vybraných dodavatelů a 

zhodnocením jejich výhodnosti pro zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work is focused on the price of electricity, components that compose and factors 

affecting this price. Includes brief overview of energy legislation, namely to the rights and 

obligations of distributors of electricity, energy traders and customers. Furthermore, the work 

deals with the researches of the energy market in the Czech Republic, the different rates of 

selected suppliers and evaluating their suitability for the customer. 
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ÚVOD 

V této práci se chci zaměřit zejména na cenu elektrické energie v ČR. Rozeberu, z jakých 

sloţek se cena elektřiny skládá a jaké faktory ji ovlivňují. V první kapitole se seznámíme s pojmy 

monopol a jistič, které se neodmyslitelně pojí s energetickým trhem a elektrickou energií 

samotnou. Další kapitola se zabývá energetickou legislativou ČR, konkrétně Energetickým 

zákonem č. 458/2000 sb. a podmínkami udělení licencí na podnikání v energetických odvětvích. 

Třetí kapitola se zabývá právy a povinnostmi distributorů elektrické energie, obchodníků 

s energiemi a jejich zákazníků. Ve čtvrté kapitole se zaměříme na plat za silovou elektřinu, 

distribuci elektřiny a další sloţky, ze kterých se skládá cena elektřiny. Cena se můţe časem 

měnit, proto se zde stručně věnuji i inflaci, ročnímu období a dalším faktorům, které cenu 

elektřiny ovlivňují. Pátá a zároveň poslední kapitola je věnována průzkumu trhu s elektřinou 

v ČR. Jsou zde popsány jednotlivé sazby, včetně ceníků, od pěti vybraných dodavatelů a 

vyhodnocena výhodnost jednotlivých sazeb pro zákazníka. 
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1 DEFINICE POJMŮ 

1.1 Definice pojmu monopol 

Termín monopol pochází z řečtiny a znamená „jediný prodávající“. Byl poprvé pouţit 

Aristotelem, ve starověkém Řecku, v díle Politika, kde popisuje, jak Tháles Milétský ovládl trh 

s olivovým olejem. Monopol je pro trh neţádoucí. Jedná se o trţní strukturu, kde za nabídkou 

produktu nebo sluţby stojí pouze jedna společnost a má nad ní tedy plnou kontrolu. Přirozenou 

snahou je, aby na trhu byla dostatečná konkurence v nabízených produktech nebo sluţbách. To 

zajišťuje, ţe mezi jednotlivými společnostmi panuje jistá rivalita a snaţí se navzájem předhánět 

ve svých nabídkách. Monopol je opakem konkurence. Společnost, která má monopol na určitý 

produkt nebo sluţbu, nic nenutí zvýšit kvalitu nebo sníţit cenu, protoţe zákazník nemá jinou 

moţnost, neţ nakoupit právě u této společnosti. V praxi ale neexistuje absolutní monopol ani 

dokonalá konkurence, protoţe není moţné dodrţet ani porušit všechny podmínky vzniku 

dokonalé konkurence a vzniká nedokonalá konkurence [1]. Tyto podmínky jsou: 

1. Výrobci i zákazníci mají stejné informace o cenách konkurenčního produktu, dostupných 

technologiích atd, 

2. Velký počet výrobců na trhu, 

3. Produkty nebo sluţby jsou si velmi podobné kvalitou, 

4. Všechny firmy mají stejné podmínky pro vstup do odvětví a ţádná nemá výsadní právo 

vyrábět daný produkt. 

 

1.1.1 Výhody konkurenčního trhu pro zákazníka 

Pro konečného spotřebitele můţe konkurenční prostředí na trhu znamenat například tyto 

výhody: 

 Lepší cena, 

 Větší výběr, 

 Vyšší kvalita výrobku, 

 Vyšší kvalita zaměstnanců, se kterými zákazník přichází do styku, 

 Originální design výrobku, 

 Inovace, 

 Moţná volba výrobku i podle země původu, 

 Rychlost a způsob distribuce. 

 

1.1.2 Narušení přirozené konkurence 

Jako monopol se můţe chovat skupina výrobců, kteří vyrábějí podobný produkt a uzavřou 

mezi sebou kartelovou dohodu. Znamená to, ţe se výrobci dohodnou na rozdělení trhu nebo 
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sníţení výroby s úmyslem navýšit cenu produktu, coţ vede k větším ziskům. Cílem je omezení 

nebo zničení konkurenčních firem a maximalizace vlastních zisků. Tyto firmy potom nemají 

konkurenci a můţou se chovat jako monopol. To má negativní vliv na ekonomiku, protoţe 

rozdělením trhu se přestane vyvíjet trh a stagnuje a zvýšením cen a zmenšením nabídky dojde ke 

sníţení blahobytu zákazníků. Kartelové dohody jsou nelegální, protoţe narušují hospodářskou 

soutěţ, na kterou v České republice dohlíţí Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe. Dodrţování 

dohody není právně vymahatelné a výrobce můţe dohodu porušit například zvýšením produkce 

nebo sníţením cen, coţ by mu pomohlo získat výhodu nad ostatními účastníky dohody. 

Antimonopolní úřad vytvořil tzv. leniency program. Cílem tohoto programu je zamezit vzniku 

kartelových dohod tím, ţe kaţdá firma, která se účastní kartelu, má moţnost podat úřadu 

informace o vzniku kartelové dohody. Pokud tyto informace pomohou úřadu kartel prokázat, má 

tato firma vysokou šanci vyváznout bez pokuty [2]. 

Existují 3 typy zakázaných dohod [3]: 

 Dohoda mezi soutěţiteli – tím je myšlena jakákoli dohoda o naplánovaném chování firem 

předem daným způsobem. Tato dohoda můţe mít písemnou formu, kdy nemusí splňovat 

náleţitosti smluv, nebo pouze ústní formu. Písemnou formu dohody je snazší dokázat neţ 

formu ústní, 

 Rozhodnutí sdruţení soutěţitelů – musí jít o rozhodnutí provedené členem sdruţení, který 

je oprávněný za sdruţení vystupovat nebo ho tak ostatní členové vnímají. Snaha o 

sjednocení chování skupiny firem, které jsou členy sdruţení, pomocí alespoň nepřímých 

návodů na společný postup, 

 Jednání ve vzájemné shodě – jedná se o vzájemně sladěné jednání firem bez toho, ţe by 

firmy mezi sebou uzavřely dohodu. Vzájemně koordinují chování za účelem odstraněním 

rizik plynoucích z chování jiných firem. 

Některé kartely jsou legální a dokonce chráněné vládou. Jedná se zejména o zajištění 

stability trhu. Příkladem legálního kartelu je například Organizace zemí vyváţejících ropu. 

 

1.1.3 Rozdělení monopolů 

 Administrativní monopol - vzniká, kdyţ stát udělí povolení vstupu na trh pouze jedné 

společnosti. Tato společnost není konkurencí tlačena ke zlepšování sluţeb, hospodárnosti 

nebo inovacím [5]. 

 Přirozený monopol – vzniká v momentě, kdy je poskytování sluţeb zákazníkovi vázáno 

na jednu přenosovou síť. Netýká se výroby, ale distribuce sluţby nebo produktu. 

Přirozený monopol vzniká, kdyţ vstupu dalších firem na trh brání vysoké náklady na 

vybudování vlastní rozsáhlé distribuční sítě [4]. 

 Absolutní monopol – vzniká, kdyţ je určitá firma jediným vlastníkem zdroje sluţby nebo 

produktu nebo pokud má patent [4]. 
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1.2 Elektrický jistič 

Elektrický jistič zajišťuje ochranu obvodů proti nadproudům a zkratům rozpojením obvodu. 

Při včasném vypnutí zkratu nebo nadproudu jistič ochrání další obvody a zařízení před 

poškozením. Do kategorie nadproudů patří všechny proudy, které jsou vyšší neţ jmenovitý proud 

jističe, tedy i zkraty. Zkrat je zvláštním druhem nadproudu, kdy proud neprotéká spotřebičem, ale 

nastává přímé spojení pólů zdroje. Při zkratu je průtoku proudu kladen zanedbatelný odpor, takţe 

obvodem protéká velmi vysoký proud a vzniká velké teplo v místě zkratu i ve vedení. 

Jistič se, na rozdíl od pojistky, při vybavení nadproudu nezničí a je moţné ho znovu sepnout bez 

ztráty jeho vypínacích schopností. V současné době jističe, ve většině případů, v domácnostech 

jiţ nahradily dříve pouţívané pojistky z důvodu většího komfortu při pouţívání, protoţe při 

poruše by se dříve musela vyměnit pojistka za novou, ale jistič stačí pouze znovu sepnout. 

Má dvě spouště: 

 Tepelnou spoušť, která reaguje na nadproudy v řádech desítek sekund aţ desítek minut. Je 

tvořena bimetalovým páskem, který se průchodem proudu ohýbá aţ do bodu, kdy uvolní 

západku vypínacího mechanismu a dojde k vybavení jističe. Následné sepnutí se 

doporučuje po ochlazení tepelné spouště. Opětovné sepnutí do nadproudu bez ochlazení 

bimetalu by znamenalo rychlé vybavení jističe, 

 Zkratovou spoušť, která reaguje při zkratu, kdy je důleţité obvod v co nejkratším čase 

rozpojit, aby nedošlo k poškození nebo zničení zařízení. Je tvořena cívkou, která 

v případě zkratu vytvoří elektromagnetické pole a přitáhne kotvu vypínající jistič. Tato 

spoušť působí v řádech desítek milisekund [6]. 

 

1.2.1 Rozdělení jističů 

Rozdělení jističů je dáno normou a dělí se podle [6]:  

 Počtu modulů, 

o Trojfázové, 

o Jednofázové 

 Podle účelu pouţití, 

o Drobné jističe do 25 A, 

o Výkonové jističe nad 25 A, 

o Motorové jističe s pomalejší reakcí a nastavitelnou tepelnou spouští, 

o Ochranné jističe, 

o Jističe s elektrickou spouští, 

 Podle vypínací charakteristiky, 

o A – jištění polovodičů, 

o B – jištění odporových spotřebičů, 

o C – jištění spotřebičů a menších motorů, 

o D – jištění transformátorů a motorů s těţkým rozběhem. 
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1.2.2 Vypínací charakteristiky jističů 

Podle vypínací charakteristiky jističe značíme písmeny A, B, C, D. Tyto jističe mají stejnou 

charakteristiku tepelné spouště a liší se zkratovou spouští. Smluvená hodnota proudu, do které 

jistič nesmí vybavit je 1,13 násobek jmenovitého proudu, naopak vybavit jistič musí od 1,45 

násobku jmenovitého proudu. Jističe typu B vypínají nadproudy nejrychleji a hodí se tedy pro 

jištění vedení nebo zařízení bez proudových rázů při spuštění. Jističe typu C a D mají zpoţděný 

čas vybavení při nadproudu a jsou proto vhodné pro jištění zařízení, na kterých vznikají proudové 

rázy při spuštění, například motory. 
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2 ENERGETICKÁ LEGISLATIVA 

V České Republice je základní fungování trhu s elektřinou upravováno Energetickým 

zákonem č. 458/2000 Sb. doplněným o řadu prováděcích vyhlášek. Původní znění zákona z roku 

1957 bylo postupně upravováno a od roku 1994 odpovídá principům trţního prostředí. Promítnutí 

směrnic Evropské unie do energetické legislativy České Republiky vedlo k další úpravě 

energetického zákona v roce 2000 a jeho znění je, s výjimkou několika drobných úprav v letech 

2002 a 2003, téměř nezměněno. 

 

2.1 Podnikání v energetice 

Podnikáním v energetice se rozumí výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny, 

obchod s elektřinou a činnosti operátora trhu. V České Republice mohou podnikat v energetice 

fyzické i právnické osoby, které splňují podmínky energetického zákona pro získání licence, 

kterou uděluje ERÚ. Energetika značně ovlivňuje ekonomiku státu, funkci mnoha sluţeb a 

ţivotní úroveň obyvatelstva. Přerušení dodávek elektrické energie by způsobilo kolaps 

bezpečnostních a národohospodářských funkcí státu a je proto nezbytné, aby podnikatel na trhu 

s elektřinou dával záruku kvalitních a dlouhodobých dodávek elektrické energie. Z toho důvodu 

je podnikání v tomto odvětví kontrolováno státem a je moţné pouze po udělení příslušné licence 

Energetickým regulačním úřadem, tedy se státním souhlasem. Licence se neuděluje v případě, 

kdy odběratel nakupuje elektřinu od obchodníka a tuto elektřinu poté dodává jiné fyzické nebo 

právnické osobě pomocí vlastního odběrného zařízení. V tomto případě se ale nesmí jednat o 

podnikání za účelem zisku a cena elektřiny je pouze přeúčtována konečnému spotřebiteli. Zde je, 

z praktických důvodů, dáno omezení na provoz zařízení do napětí 52 kV [8]. 

 

2.1.1 Udělení licence 

Licence se ze zákona uděluje na dobu 25 let z důvodu toho, ţe podnikání v energetických 

odvětvích vyţaduje značné investice, které mají dlouhou dobu návratnosti. Tuto dobu lze zkrátit, 

pokud o to ţadatel poţádá. Pokud se jedná o obchodování s elektřinou, tak doba, na kterou je 

licence udělována je 5 let, protoţe obchodník nemusí být majitelem přenosové nebo distribuční 

soustavy. Provozovatel lokální distribuční soustavy je drţitelem licence na distribuci elektřiny, 

ale můţe mít i licenci na obchodování s elektřinou a prodávat elektřinu zákazníkům [8]. 

Podmínky pro udělení licence fyzické osobě jsou: 

 Dosaţení věku 18 let, 

 Bezúhonnost, 

 Úplná způsobilost k právním úkonům, 

 Odborná způsobilost nebo stanovení odpovědného zástupce. 
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Pokud je ţadatelem o licenci právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat všichni 

členové statutárního orgánu a musí být stanoven odpovědný zástupce. 

Aby bylo moţné licenci udělit, musí fyzická i právnická osoba dokázat, ţe je dlouhodobě 

schopen zajistit dodávky elektřiny a tedy disponuje dostatečnými finančními a technickými 

prostředky na pořízení např. vstupních surovin spojených s provozem, údrţbu zařízení, přijímání 

opatření k ochraně ţivotního prostředí, popř. nákup energií od výrobců nebo ze zahraničí. Musí 

dále prokázat, ţe vlastní zařízení nezbytné k vykonávání činnosti nebo má toto zařízení pronajato 

na celou dobu vykonávání činnosti [8]. 

 

2.1.2 Práva a povinnosti drţitelů licencí 

Drţitel licence musí mít k zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie dostatek 

finančních, technických a lidských zdrojů s odpovídající odbornou způsobilostí. Je povinen 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od svých zákazníků, které jsou 

finančního, technického a obchodního charakteru. Dále musí poskytnout podklady a úplné 

informace příslušným úřadům, na které mají ze zákona právo a umoţnit jim přístup k zařízením, 

které drţitel licence vyuţívá k licencované činnosti. Je povinen dále Energetickému regulačnímu 

úřadu poskytovat úplné informace o rozhodnutí o cenách energie, podmínkách dodávek energie a 

opatřeních pro zvýšení energetické účinnosti. Výrobce nebo obchodník s elektřinou je povinen, 

po dobu 5 let, uchovávat úplné údaje o plnění smluv uzavřených s účastníky velkoobchodního 

trhu s elektřinou a provozovatelem přenosové soustavy [8]. 

 

2.1.3 Změny a zánik licence 

Drţitel licence je povinen neprodleně oznamovat Energetickému regulačnímu úřadu změny 

týkající se podmínek udělení licence. Tento úřad poté rozhode, podle §5 energetického zákona 

[7], o zrušení licence nebo změně rozhodnutí udělení licence. V oblasti výroby elektřiny, pokud 

dojde ke změně počtu provozoven, jejich technických parametrů nebo změně vymezeného území 

pro drţitele licence na distribuci elektřiny, mohou tyto provozovny nebo území zahájit činnost aţ 

po nabytí právní moci rozhodnutí o změně licence z Energetického regulačního úřadu. 

Licence pro obchodování s elektřinou uděluje na dobu 5 let, drţitelé této licence, kteří chtějí 

prodlouţit její platnost, musí zaslat ţádost Energetickému regulačnímu úřadu, který musí 

rozhodnout o prodlouţení licence, nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před vypršením její 

platnosti. Prodlouţení licence je moţné maximálně na dobu dalších 5 let. Pokud má Energetický 

regulační úřad pochybnosti o splnění podmínek pro udělení licence, má právo si vyţádat potřebné 

podklady o technických a finančních prostředcích, odborné způsobilosti apod. [8]. 

Zánik licence je moţný v těchto případech: 

 Uplynutí doby platnosti licence, 

 Smrt fyzické osoby nebo její prohlášení za mrtvou, 
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 Zánik právnické osoby, 

 Energetický regulační úřad zjistí, ţe drţitel licence: 

o Poţádá o její zrušení, 

o Porušuje povinnosti, které pro něho ze zákona vyplývají a tím ohroţuje zdraví, 

ţivot nebo majetek osob, 

o Přestal splňovat podmínky, pro drţení licence, dané zákonem, 

o Závaţným způsobem porušuje právní předpisy, které souvisí s vykonávanou 

činností, 

 Energetický regulační úřad licenci zruší, pokud zjistí, ţe drţitel licence: 

o Nezaplatil příspěvek do fondu pro úhradu ztrát drţitelům licencí, kteří poskytují 

dodávky tepelné energie nad rámec licence. Sazba je 2 Kč/MWh, 

o Má majetek, který potřebuje k vykonávání činnosti, v konkursu nebo vstoupil do 

likvidace, 

o Nezahájil svoji činnost, na kterou mu byla licence udělena, ve stanoveném termínu 

nebo nevykonává činnost po dobu delší neţ 24 měsíců. 

S podáním ţádosti o zrušení licence je její drţitel povinen dokázat, ţe seznámil s ukončením 

činnosti všechny strany, kterých se toto rozhodnutí dotýká. Zároveň musí Energetickému 

regulačnímu úřadu předloţit návrh řešení této situace. Úřad můţe drţiteli licence přikázat 

pokračování v činnosti na dobu maximálně 12 měsíců od doby, kdy nabude právní moci 

rozhodnutí o zrušení licence. Jestliţe drţitel prokazatelným způsobem doloţí svoji neschopnost 

v činnosti pokračovat, v důsledku překáţek, jejichţ odstranění nemůţe ovlivnit, tuto povinnost 

nemá. V případě potřeby je povinen za úhradu poskytnout svoje energetické zařízení jinému 

drţiteli licence a umoţnit mu jeho vyuţití v plném rozsahu na nezbytně dlouhou dobu, nejdéle 

však na 12 měsíců. 
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3 TRH S ELEKTŘINOU 

3.1 Subjekty na trhu s elektřinou 

3.1.1 Energetický regulační úřad 

Anglicky téţ National regulatory authority – NRA. 

V České Republice je regulačním orgánem od 1. ledna 2001 Energetický regulační úřad, 

zkráceně ERÚ. „Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad nezávisle a řídí se 

pouze zákony a ostatními právními předpisy. Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své 

působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, 

vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické nebo právnické osoby. 

Energetický regulační úřad postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost 

výkonu jeho pravomocí.“ [7] 

 

3.1.1.1 Historie regulace 

Potřeba regulace cen a kvality produktů provází civilizaci od samého počátku. První zmínky 

o regulaci, kterou prováděl stát, pochází z Římské říše. Pokud jsou přínosy regulace vyšší, neţ 

její náklady, potom je regulace efektivní. Zvykové právo, platné v Anglii dalo vzniknout pojmu 

veřejné povolání, jehoţ úkolem bylo poskytnout produkty a sluţby v přijatelné ceně a kvalitě 

kaţdému, kdo o ně poţádá. Od doby vyhlášení nezávislosti USA se propagovala myšlenka 

volného trhu a teprve s rozšířením ţeleznice, která má charakter přirozeného monopolu, vznikla 

opět potřeba regulace [10]. 

V Československu byly regulovány veškeré ceny produktů a sluţeb aţ do roku 1991, coţ 

vylučovalo jakoukoli cenovou konkurenci mezi obchodníky. I nedostatkové zboţí mělo stále 

stejnou cenu. Z nařízení o stejných cenách bylo vyňato zboţí určené na vývoz nebo z dovozu, 

k vnitřní spotřebě v podniku a zboţí vyráběné socialistickými organizacemi [9]. 

 

3.1.1.2 Působnost 

ERÚ chrání zájmy spotřebitelů na trhu s energiemi. Reguluje ceny energií, podporuje 

hospodářskou soutěţ, rozhoduje spory mezi účastníky smluv v energetickém odvětví průmyslu, 

stanovuje a upravuje pravidla pro trh s elektřinou. V nemalé míře podporuje výrobu elektřiny 

z obnovitelných a jiných ekologických zdrojů energie a udává také pravidla provozu 

distribučních soustav a přenosové soustavy. V naléhavých případech můţe uloţit povinnost 

poskytnout energetické zařízení pro dodávky elektřiny nad rámec licence a v případě, ţe drţitel 

licence poruší podmínky pro získání a drţení licence, má ERÚ pravomoc zrušit licenci. S tím se 

pochopitelně pojí také udělení a změny licencí pro podnikání v energetice. Spolupracuje 
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s občanskými a jinými sdruţeními, které se zabývají ochranou práv spotřebitelů energií. ERÚ má 

také právo zveřejňovat přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich srovnání, roční zprávy 

s výsledky monitorování v energetice a doporučení cen elektřiny a plynu pro domácnosti [7]. 

 

3.1.2 Výroba a spotřeba 

Elektřina je pro své vlastnosti a moţnosti vyuţití nejvíce uţívanou energií na světě. Pro 

většinu lidí je uţívání elektrické energie při kaţdodenních činnostech naprosto normální a 

samozřejmé. Existují ovšem místa, kde je elektrická energie obtíţně dostupná. Podle studie, 

kterou prováděl International Energy Agency, je na světě přes 1,3 miliardy lidí bez přístupu 

k elektřině, coţ je asi 20% světové populace [11]. V některých nedostatečně rozvinutých zemích 

jsou překáţkou elektrifikace vysoké náklady na vybudování elektrizační soustavy. 

Na výrobu elektřiny je třeba získat povolení ve formě licence od ERÚ a pochopitelně zařízení k 

výrobě elektřiny určené. Na území České Republiky se vyuţívají zdroje, které lze rozdělit do 

několika typů. Jsou to zdroje jaderné, tepelné (parní, paroplynové, plynové), větrné, fotovoltaické 

a vodní. 

 

Druh elektrárny Výroba brutto [GWh] Podíl na výrobě [%] 

Parní 47 261,0 54,0 

Paroplynové a plynové 4 435,1 5,0 

Vodní 2 963,0 3,4 

Jaderné 30 324,2 34,6 

Větrné 417,3 0,5 

Fotovoltaické 2 173,1 2,5 

Celková výroba elektřiny brutto 87 573,7 100,0 

Tabulka 1: Výroba elektřiny podle druhu elektrárny za rok 2012 [21] 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe největší podíl na výrobě elektrické energie mají parní elektrárny 

s vyrobenými 47 261 GWh za rok, coţ odpovídá 54 % celkové výroby v ČR. Druhým 

významným zdrojem elektřiny jsou jaderné elektrárny, které se svými 30 324,2 GWh, coţ je 

34,6 % výroby ČR, poskytují prakticky stálou sloţku celkové výroby. Zbylé zdroje se podílí 

pouze na 11,4 % celkové výroby. Například vodní přečerpávací elektrárny se pouţívají zejména 

pro pokrytí špiček spotřeby ve dne a v noci samy spotřebovávají přebytečnou energii v síti tím, ţe 

čerpají vodu zpět do horní nádrţe. 

Tepelné elektrárny získávají energii spalováním vhodného paliva. Různé provozy vyuţívají různá 

paliva a jiným poměrem se podílejí na celkové výrobě. Jedná se o zdroje energie obnovitelné a 
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neobnovitelné. Ovšem ne všechny obnovitelné zdroje energie pouţívají k získání energie 

spalování. 

 

Zdroj energie Výroba brutto [GWh] Podíl na výrobě [%] 

Neobnovitelné zdroje 78 761,2 89,9 

Hnědé uhlí 39 080,0 44,6 

Černé uhlí 4 896,4 5,6 

Oleje 62,6 0,1 

Zemní plyn 1 213,4 1,4 

Jaderné palivo 30 324,2 34,6 

Ostatní paliva 3 184,6 3,6 

Obnovitelné zdroje 8 812,5 10,1 

Vodní energie 2 963,1 3,4 

Biomasa 1 813,0 2,1 

Bioplyn 1 472,0 1,7 

Větrná energie 415,8 0,5 

Fotovoltaika 2 148,6 2,5 

Celkem výroba elektřiny brutto 87 573,7 100,0 

Tabulka 2: Výroba elektřiny podle zdroje energie za rok 2012 [22] 

 

K výrobě elektřiny pouţíváme výhradně neobnovitelné zdroje, které měly v roce 2012 podíl na 

celkové výrobě 89,9 %. Nejpouţívanějším palivem je hnědé uhlí a jaderné palivo. Zastoupení 

obnovitelných zdrojů se kaţdým rokem zvyšuje asi o 1 % a v ceně elektřiny je započítána také 

sloţka přispívající na podporu obnovitelných zdrojů. Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE 

říká, ţe pokud provozovatel OZE neuzavřel smlouvu o dodávce elektřiny s obchodníkem 

s elektřinou, tak povinně vykupujícího vybere, podle zákona, Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Velké elektrárny mají předem naplánováno kolik elektřiny mají v určenou dobu dodávat na 

základě nasmlouvaného kontraktu. Na dodrţování nasmlouvaného mnoţství vyrobené elektřiny 

dohlíţí operátor trhu. Pokud dojde k odchylce od nasmlouvané výroby, je povinen provozovatel 

elektrárny zaplatit pokutu, jejíţ výši kaţdoročně stanovuje ERÚ. Finanční prostředky z pokut 

jdou na část poplatku na podporu OZE. Provozovatelé OZE takovou povinnost nemají, protoţe 

například u fotovoltaických nebo větrných elektráren není moţné nasmlouvat dopředu mnoţství 

elektřiny, která se vyrobí, protoţe výkon těchto zdrojů je velmi závislý na počasí. Proto 

provozovatelé OZE nejsou odpovědni za způsobenou odchylku. [23] 

Elektrárny jsou vlastněny většinou distributorem elektřiny, kde největší zastoupení má v ČR 

společnost ČEZ, a. s.. 
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Dodávaná elektřina musí splňovat také dané kvalitativní poţadavky, které vycházejí z normy 

ČSN EN 50160 pro sítě nn a vn: 

 kmitočet sítě (frekvence): 50 Hz (v mezích 49,5 Hz aţ 50,5 Hz), 

 velikost napětí: 

o nízké napětí: 230, 400 V, 

o vysoké napětí: 3, 6, 10, 22 a 35 kV, 

o velmi vysoké napětí: 110 a 220 kV, 

o zvláště vysoké napětí: 400 kV, 

 parametr spolehlivosti dodávky elektrické energie: určuje se na základě četnosti a délky 

přerušení dodávky v důsledku poklesu napětí či frekvence nebo špatného stavu 

elektrizační soustavy [24]. 

 

Vyrobená elektřina musí být ve stejném okamţiku také spotřebována, protoţe zatím není v našich 

silách tolik energie efektivně akumulovat pro pozdější pouţití. Pokud není přebytečná energie 

spotřebována na území ČR, prodává se do sousedních zemí, kde dojde k jejímu spotřebování. 

Stejně to funguje i naopak v případě, ţe je na českém trhu nedostatek energie. 

 

Země Mnoţství [GWh] 

Dovoz z 

Německa 1 783 

Polska 8 760 

Rakouska 0 

Slovenska 0 

Ostatní 1 044 

Celkem 11 587 

Vývoz do 

Německa 7 524 

Polska 0 

Rakouska 9 882 

Slovenska 10 257 

Ostatní 1 044 

Celkem 28 707 

Saldo dovozu (+), vývozu (-) -17 120 

Tabulka 3: Dovoz a vývoz elektřiny v roce 2012 [25] 

 

V tabulce 3 je uvedena bilance z roku 2012 o vývozu a dovozu elektřiny z okolních států. Do 

všech okolních zemí, s vyjímkou Polska, bylo v roce 2012 vyvezeno celkem 28 707 GWh 

elektrické energie. Na dovozu elektřiny do ČR se nepodílelo Rakousko a Slovensko a celkem 
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bylo z okolních zemí dovezeno 11 587 GWh, z čehoţ vyplývá, ţe ČR měla v tomto roce asi 1,5 

násobně větší vývoz neţ dovoz a je v této oblasti exportní zemí. 

Stále se zvětšující podíl elektřiny vyrobené z OZE má své výhody zejména v tom, ţe je snaha 

sniţovat zátěţ přírody způsobenou výrobou elektřiny, ale je pravděpodobné, ţe v příštích letech 

spotřeba elektřiny opět poroste. Nevýhodou je obtíţné předpovídání mnoţství vyrobené elektřiny 

z OZE. S rostoucím počtem těchto zdrojů se zároveň můţe zvyšovat riziko tzv. blackoutu, tedy 

situace, kdy se vyrobí více elektřiny neţ je v daném okamţiku moţno spotřebovat a došlo by k 

velkému přetíţení elektrizační soustavy a poté k jejímu rozpadu. 

 

3.1.3 Subjekt zúčtování 

„Subjekt zúčtování odchylek je účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu s 

elektřinou na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání 

odchylek“ [20]. Viz kapitola 5.2.6 Systémové odchylky. 

 

3.1.4 Spotřebitel na trhu s elektřinou 

V zákonech je spotřebitel definován jako „fyzická osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání“ [12]. 

V elektrifikovaných zemích se elektrizační soustavy budují za účelem dopravy elektřiny ke 

spotřebiteli. Pomocí smluv realizují spotřebitelé svoje práva a účast na trhu s ostatními účastníky 

trhu s elektřinou. Smlouvy se rozdělují na smlouvy o dodávce elektřiny, smlouvy o připojení, 

smlouvy o přenosu elektřiny, smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny a další typy. 

Tyto smlouvy upravuje energetický zákon a občanský a obchodní zákoník. Asi nejvýznamnější je 

pro spotřebitele smlouva o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny a smlouva o připojení. 

 

3.1.4.1 Práva a povinnosti zákazníka 

Práva a povinnosti zákazníka na trhu s energiemi jsou také dány energetickým zákonem. 

Zákazník má právo na [7]:  

 Uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení a dodávkách elektřiny do odběrného 

místa se souhlasem vlastníka nemovitosti, pokud splní dané obchodní podmínky a 

podmínky připojení, 

 Bezplatný výběr a změnu dodavatele elektřiny, 

 Nákup elektřiny od výrobců a obchodníků s elektřinou, nákup elektřiny i z jiných států 

nebo na trhu, který krátkodobě organizuje operátor trhu, 
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 Dopravu předem dohodnutého mnoţství elektřiny za předem dohodnutou cenu do 

odběrného místa, podle uzavřené smlouvy, 

 Informace o dopadu činnosti dodavatele na ţivotní prostředí a o celkové směsi paliv, ze 

které je dodávaná energie vyrobena. 

Role zákazníka trhu s elektřinou ale není tvořena jen jeho právy, ale kaţdý zákazník musí 

dodrţovat i zákonem dané povinnosti. Po podepsání smlouvy s dodavatelem elektřiny se 

zákazník musí řídit pokyny provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je 

připojen. Pro účely revizí a odečtů je zákazník povinen umoţnit přístup provozovateli k měřícím 

zařízením, s čímţ se pochopitelně pojí i umoţnění instalace měřících zařízení v místě odběru. 

Zákazník dále musí provézt dostupná technická opatření, která zamezují sniţování kvality 

dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou. Takové opatření můţe být 

například pořízení kompenzátorů účiníku sloţených z kondenzátorových baterií, které jsou 

spínány řídící jednotkou tak, aby u odběrných míst s velkou spotřebou elektrické energie 

kompenzovaly jalový výkon, který zatěţuje přenosovou soustavu a vzniká v důsledku indukčního 

charakteru většiny spotřebičů pouţívaných v místě odběru. V případě, ţe zákazník odmítá uhradit 

zálohy za elektřinu, můţe dojít aţ k situaci, kdy bude tomuto zákazníkovi přerušena dodávka 

elektrické energie. U elektrických zařízení, na kterých neprobíhá měření spotřeby, se podle 

zákona nesmí provádět ţádné změny bez souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční 

soustavy a bez souhlasu nesmí také provozovat vlastní náhradní zdroj, který je připojen do sítě. 

 

3.1.4.2 Ochrana spotřebitelů 

Ochrana spotřebitelů se vyvíjí s rozvojem obchodu a její historie sahá aţ do starověku, kdy 

ovšem nebyla tak rozsáhlá jako dnes. S rozvojem měst přecházely pravomoci panovníka na radní 

a konšele, kteří vydávali normy a dohlíţeli na jejich dodrţování, zejména v oblasti obchodu. 

V jednotlivých městech se řemeslníci navzájem znali a měli velký zájem na kvalitě svého zboţí, 

aby si udělali a udrţeli dobré jméno. S rozvojem mezinárodního obchodu, po druhé světové 

válce, začal boj o zákazníka a výrobci zvyšovali produkci. Obchodníci měli před sebou vidinu 

vysokého zisku, coţ ohroţovalo spotřebitele, kteří se začali sdruţovat do organizací a od 80. let 

20. století se ochrana spotřebitelů stala součástí politiky většiny vyspělých zemí. V České 

Republice je ochrana spotřebitelů obsaţena ve více právních předpisech, čímţ se stává 

nepřehlednou a v hodně případech i nesrozumitelnou. Ochranou spotřebitelů v energetice se 

zabývá energetický zákon, občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele a evropská směrnice o 

právech spotřebitelů [13]. 

Podle práva je jednáno s oběma stranami smlouvy jako rovný s rovným, coţ v realitě není úplně 

pravda. Podle této fiktivní rovnosti právo jedná aţ do bodu, kde skutečná nerovnost obou stran 

nemůţe být zanedbávána. V tomto bodě poskytne ochranu slabší straně smlouvy, coţ bývá 

spotřebitel, protoţe ve většině případů spotřebitel nemá znalosti, informace a další nezbytné 

schopnosti k tomu, aby mohl zváţit všechny moţné důsledky svého jednání a kvalifikovaně 

rozhodnout. Dalším důvodem je nedostatek finančních prostředků spotřebitele pro svou obranu. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Cena elektřiny a volba vhodné distribuční sazby 

 

27 

3.1.5 Obchodování s elektřinou 

Díky liberalizaci trhu s elektřinou byly energetické společnosti nuceny oddělit distribuci od 

obchodních činností, coţ způsobilo rozdělení těchto společností na jednotlivé sekce. Zároveň 

bylo umoţněno novým menším obchodníkům vstoupit na trh a vytvářet tak lepší konkurenční 

prostředí. Po otevření trhu s elektřinou se z chráněného zákazníka stal zákazník oprávněný. 

Chráněnému zákazníkovi byla celková cena odebrané elektřiny, i silové části elektřiny, 

kaţdoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem. Oprávněný zákazník má nyní právo 

na svobodnou volbu dodavatele elektřiny a regulována je mu pouze část ceny odebrané elektřiny. 

„Otevírání trhu s elektřinou probíhalo v České republice od 1. ledna 2002, kdy se postupně 

jednotlivé kategorie původně chráněných zákazníků stávaly oprávněnými zákazníky s právem 

volby dodavatele elektřiny. Trh s elektřinou byl otevírán pro jednotlivé kategorie zákazníků 

v následujících krocích: 

- Od 1. ledna 2002 - zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh, 

- Od 1. ledna 2003 - zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh, 

- Od 1. ledna 2004 - všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby 

mimo domácností, 

- Od 1. ledna 2005 - všichni koneční zákazníci mimo domácností, 

- Od 1. ledna 2006 - všichni koneční zákazníci včetně domácností“ [14]. 

 

Obchodník s elektřinou je fyzická nebo právnická osoba, která můţe nakupovat elektřinu od 

výrobců, jiných obchodníků nebo z jiných států a prodávat ji zákazníkům, ostatním účastníkům 

trhu s elektřinou nebo do jiných států. Mohou poskytovat kompletní sluţby pro všechny typy 

odběratelů nebo pouze určité omezené skupině odběratelů, například jen domácnostem. 

Informace pro vyúčtování dodávek elektřiny zákazníkům, kteří mají svoje odběrné místo 

registrované u operátora trhu, dostávají obchodníci a distributoři pravidelně od operátora trhu. 

V případě, ţe obchodník zjistí neoprávněný odběr elektřiny, má právo onomu nepoctivému 

zákazníkovi dodávku elektřiny přerušit. 

Obchodníci jsou povinni registrovat se u operátora trhu do 30 dnů od udělení licence, čímţ se 

stanou registrovanými účastníky trhu. Zároveň se musí řídit pravidly pro provozování přenosové 

soustavy nebo distribučních soustav, které jsou dány energetickým zákonem, včetně povinnosti 

dodrţovat stanovenou kvalitu dodávané elektřiny. Pro umoţnění správné činnosti operátora trhu 

předkládají mu obchodníci potřebné informace o technických údajích ze smluv. Pokud dojde ke 

zrušení licence obchodníka, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat operátora trhu a 

zákazníky. Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu obchodníci podávají provozovateli 

přenosové soustavy a distribučních soustav potřebné informace a v případě nouze nebo při jejím 

předcházení jsou povinni akceptovat opatření, která určí provozovatel přenosové soustavy. 

Zákazník má právo na změnu dodavatele, proto v takové situaci obchodník musí sdělit 
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přecházejícímu zákazníkovi termín ukončení smlouvy, v případě, ţe nejsou informace o délce 

výpovědní lhůty uvedeny v jeho obchodních podmínkách [7]. 

 

3.1.5.1 Obchodníci s elektřinou v České Republice 

V České Republice je na trhu s elektřinou evidováno 33 dodavatelů elektřiny, z nichţ 16 

podepsalo etický kodex obchodníka, vypsaný Energetickým regulačním úřadem. Cílem tohoto 

etického kodexu je posílení důvěry energetického trhu u spotřebitelů, pomoc prosadit principy 

poctivého obchodování a dobrých mravů. Dodavatelé elektřiny a plynu se mohou k tomuto 

kodexu přihlašovat dobrovolně, coţ má zákazníkovi pomoci při výběru svého dodavatele 

elektřiny. ERÚ v minulosti evidoval mnoho stíţností od zákazníků na pochybné nebo nepoctivé 

metody některých dodavatelů, například při podepisování smluv nebyla ponechána dostatečná 

doba na prostudování podmínek smlouvy, matení seniorů pod záminkou výhodnější nabídky 

dodávek elektřiny nebo plynu i kdyţ se jednalo o nevýhodnou nabídku ve srovnání s původním 

dodavatelem apod. Tyto stíţnosti se netýkaly pouze malých dodavatelů, ale i velkých podniků, 

jimţ patří distribuční území ČR [14]. 

Podle serveru Ceny energie patří mezi dodavatele elektřiny s nejlepším hodnocením právě ti, 

kteří se řídí etickým kodexem obchodníka. První pětice je obsazena dodavateli: 

 RWE, 

 Praţská plynárenská, 

 E.ON Energie, 

 Global Energy, 

 3E – Europe Easy Energy. 

 

3.1.6 Distributoři elektřiny 

Distributoři zajišťují dopravu elektřiny z elektrárny ke koncovému zákazníkovi 

prostřednictvím přenosové soustavy. Přenosovou soustavu v České Republice vlastní společnost 

ČEPS a.s., která je přirozeným monopolem na našem území. Distributoři si přenosovou soustavu 

pronajímají od ČEPS a starají se o fyzický přenos elektřiny v jednotlivých krajích od výrobce aţ 

k odběrným místům zákazníků. Distribučními soustavami se rozumí vzájemně propojený soubor 

vedení a zařízení s napětím 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV a 110 kV, s vyjímkou 

vybraných částí vedení 110 kV, které patří do přenosové soustavy. Dělí se do dvou typů. 

Regionální distribuční soustavy jsou přímo připojené k přenosové soustavě. Území ČR je 

rozděleno na několik distribučních soustav, které se vzájemně nepřekrývají a jsou rozděleny na 

základě licence. Na začátku platnosti nového energetického zákona bylo na našem území osm 

regionálních provozovatelů distribučních soustav a rozdělení bylo dáno uspořádáním krajů. 

Druhým typem jsou lokální distribuční soustavy, které nejsou přímo připojeny k přenosové 

soustavě, ale k některé z regionálních distribučních soustav a také jsou provozovány na základě 
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licence. Tyto lokální soustavy jsou zejména bývalé rozsáhlé areály průmyslových podnikům, jako 

jsou doly nebo hutě, ale existují i lokální soustavy menších rozměrů [16]. 

Regionální distributoři v ČR jsou [15]: 

 ČEZ – v severních, západních, středních a východních Čechách a na severní Moravě, 

 E.ON – v jiţních Čechách a na Moravě, 

 PRE – v Praze. 

 

Obrázek 1: Mapa distribuce elektřiny [47] 

 

Distributoři zodpovídají za co největší spolehlivost dodávek elektrické energie, rozvoj distribuční 

soustavy a mají povinnost připojit do soustavy kaţdého, kdo o připojení poţádá a splní podmínky 

připojení. Za zákonem stanovených podmínek jsou povinni umoţnit přístup třetím stranám k jim 

provozovaným soustavám, coţ je moţné odmítnout pouze při nesplnění daných podmínek. Ţádný 

zákazník nesmí být v ţádném směru zvýhodňován oproti ostatním zákazníkům. Mezi významná 

práva distributorů patří moţnost omezit nebo přerušit vykonávání činnosti, toto právo je však 

omezeno podmínkami přesně stanovenými zákonem. Distributoři mají dále právo vstupovat na 

cizí nemovitosti a omezovat nebo odstraňovat porosty, které svou polohou a vzrůstem ohroţují 

bezpečný provoz soustavy. Pokud můţe dojít k bezprostřednímu ohroţení ţivota, zdraví nebo 

majetku osob, mají distributoři právo uzavřít hlavní uzávěr plynu. Při přerušení dodávek 

elektrické energie nebo při poničení vedení je distributor povinen v co nejkratším čase vše opravit 

a obnovit dodávky [8]. 

ČEZ distribuce 

E.ON distribuce 

PRE distribuce 
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3.1.7 Provozovatel přenosové soustavy 

Anglicky téţ Transmission system operator – TSO 

Bezpečný a bezproblémový provoz energetické přenosové soustavy 220 kV a 400 kV v ČR 

zajišťuje společnost ČEPS, a.s. Zajišťuje rovnováhu mezi výrobou elektrické energie a její 

spotřebou v reálném čase na území ČR, je zodpovědná za stabilitu frekvence. Výkonovou 

stabilitu zajišťuje tak, ţe nakupuje potřebné výkonové rezervy. Podílí se také na formování 

liberalizovaného trhu s elektřinou v Evropě. Dále má za úkol zpracovávat plán a testovat obranu 

přenosové soustavy a obnovení elektrizační soustavy po velkých systémových poruchách. ČEPS 

spolupracuje s provozovateli přenosových soustav sousedních zemí, jako jsou Slovensko, 

Rakousko, Polsko, Německo, a také s provozovateli v rámci střední a východní Evropy. 

Společnost ČEPS je, v oblasti přenosu elektrické energie velmi vysokého napětí, monopolem a 

její činnost proto podléhá nařízením v energetickém zákoně a regulaci ze strany ERÚ. 

 

3.1.7.1 Vznik přenosové soustavy 

Před prvním desetiletím 20. století, tedy před vznikem elektrizační soustavy na území ČR, 

byla elektřina vyráběna lokálně pouze pro vlastní spotřebu. Vydání Zákona o soustavné 

elektrizaci státu dalo roku 1919 impulz k zahájení výstavby elektrizační soustavy. Propagační 

broţura vydaná Zemským úřadem na zvelebování ţivností v Brně uváděl charakteristiku 

soustavy: „Úkolem soustavné elektrizace jest vybudovati na území československého státu 

uzavřený řetězec velkoelektráren, zřízený na pramenech přírodní energie, to jest jednak na 

dolech, jednak na velkých vodních silách tak, aby umožňovaly, pracujíce do společné sítě, 

hospodárný rozvod elektrické energie v potřebném množství v celém státě.“ [31] 

V 70. letech minulého století se začaly soustavy 110 kV pouţívat pouze jako distribuční sítě a 

byla ukončena výstavba sítě 220 kV. Dnes síť 220 kV slouţí jako doplňkové a záloţní vedení pro 

síť 400 kV, která byla dokončena v 80. letech. Přenosová soustava 220 kV a 400 kV se nazývá 

páteřní a patří k ní také 71 transformátorů a 41 rozvoden na území ČR. K přenosu elektřiny na 

velké vzdálenosti je vhodné ji transformovat na vysoké napětí, které se v ČR pouţívá maximálně 

400 kV, ale například v Číně nebo v Rusku je v provozu vedení 1000 kV. Naše přenosová 

soustava je napojena na přenosové soustavy sousedních států a je schopna synchronně pracovat 

se soustavou celé Evropy. [31] 

 

3.1.7.2 Působnost 

ČEPS je členem několika mezinárodních asociací: 

- ENTSO-E (European network of transmission system operators for elektricity) – asociace 

celkem 41 provozovatelů přenosových soustav z 34 zemí Evropy. „K cílům asociace 

ENTSO-E patří dotvoření a fungování vnitřního trhu a přeshraničního obchodu 

s elektřinou, zajištění optimálního řízení a rozvoje evropských elektroenergetických 
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přenosových soustav v rámci koordinované spolupráce provozovatelů přenosových 

soustav (PPS). Jednou z nejdůležitějších aktivit ENTSO-E je tvorba síťových kodexů, které 

se jako závazné dokumenty stanou součástí sekundární legislativy EU.“ [26] 

- CEE TSO – sdruţení osmi provozovatelů přenosových soustav ve střední Evropě a 

zabývá se řešením tzv. úzkých míst. Soustředí se na vzájemné propojování trhů a 

koordinované rozdělování přenosových kapacit ve střední Evropě. To zapříčinilo vznik 

společné aukční kanceláře CAO, která řeší koordinaci aukcí přeshraničních přenosových 

kapacit. Dále se také zabývá rozvojem sítí a jejich bezpečností. [27] 

- CIGRE – profesní světová asociace elektroinţenýrů, kde jsou zástupci ČEPS členy 

pracovních a řídících orgánů této asociace. Slouţí k výměně informací získaných 

výzkumem, vývojem a praxí technologických řešení ze všech částí přenosových a 

distribučních sítí a jejich rozvoje. [28] 

- EURELECTRIC – asociace evropské energetiky se zabývá tvorbou evropské legislativy 

v elektrárenském průmyslu. Členy jsou všechny země Evropské unie a někteří asociovaní 

členové z celého světa. [29] 

- WEC – zabývá se vývojem, výzkumem, mezinárodní studijní činností a podporou při 

získávání energetických zdrojů, výroby, distribuce a vyuţívání elektrické energie. „Od 

roku 1993 působí v České republice Energetický komitét ČR / WEC, který je národní 

asociací složenou ze společností, organizací a firem z energetických odvětví uhelného 

průmyslu, plynárenství, energetiky a teplárenství, včetně dodavatelských, výzkumných, 

studijních a poradenských organizací a technických universit.“ [30] 

 

3.1.8 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky bylo zřízeno 1. listopadu 1992 na 

základě zákona č. 474/1992 Sb. Je to státní orgán správy pro státní politiku obchodu, průmyslu, 

surovin a ekonomických vztahů se zahraničím. 

Ministerstvo se zabývá: 

- Podporou podnikání, 

- Zahraničním obchodem, 

- Ochranou spotřebitele, 

- Evropskou unií a vnitřním trhem, 

- Energetikou a surovinami, 

- Průmyslem a stavebnictvím. 

Tento správní orgán má informační a koordinační roli v propojování českých a evropských 

výzkumných prací, spolupracuje na přípravě zapojení se do Národního programu výzkumu a na 

stanovení priorit. [32] Zabývá se také jiţ zmíněnou ochranou spotřebitelů, viz kapitola 3.1.4.2 

Ochrana spotřebitelů. Ministerstvo dále vydává autorizace k výstavbě elektráren, zabezpečuje 

plnění závazků daných mezinárodními smlouvami nebo závazků, které ukládají členství 

v mezinárodních organizacích. Dále informuje komisi o opatřeních v případě, ţe by došlo k náhlé 
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krizi na trhu s energiemi, ohroţení celistvosti energetické soustavy nebo ohroţení zařízení a osob. 

Komise musí být informována také o dovozech elektřiny z třetích zemí, které probíhají na 

základě fyzikálních toků a to za poslední tři měsíce atd. Aby MPO zabezpečilo dodávky 

elektřiny, smí dát přednost zapojení výroben elektřiny vyuţívajících domácí palivové energetické 

zdroje, maximálně však 15 % celkové primární energie, která je nezbytná pro výrobu elektřiny, 

v kalendářním roce. Sleduje dodrţování základních poţadavků na bezpečný a spolehlivý provoz 

elektrizační soustavy. K desetiletým investičním plánům provozovatele přenosové soustavy 

vydává MPO závazné stanovisko a pro správný výkon působnosti ERÚ a Státní energetické 

inspekce předává MPO nezbytné informace a údaje. Další popis působnosti MPO je uveden 

v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. [7] 

 

3.1.9 PXE 

Společnost Power Exchange Central Europe umoţňuje obchodování s elektřinou v České 

Republice, na Slovensku a v Maďarsku se zajištěným vypořádáním. Je to dceřiná společnost 

Burzy cenných papírů Praha a patří také do skupiny čtyř burz, které se nachází v Praze, 

Budapešti, Ljubljaně a Vídni, která se jmenuje CEE Stock Exchenge Group. PXE byla zaloţena v 

lednu 2007 a jiţ v červenci bylo zahájeno obchodování s elektřinou v ČR. Na Slovensko pronikla 

PXE v říjnu 2008 a do Maďarska v březnu 2009. Umoţňuje obchodování s elektřinou v podobě 

futures s finančním vypořádáním a s fyzickou dodávkou elektřiny. Futures s finančním 

vypořádáním bylo v ČR zavedeno v roce 2010 a o dva roky později i na Slovensku a 

v Maďarsku. [33] 

Obchodování probíhá podle daných pravidel a principů. Měnou pro obchodování je euro. 

V současné době je obchodní místo pouze jedno, obchoduje se na třech trzích a je zapojeno 39 

účastníků. Jde o anonymní obchodní systém s rozdělením na aukce a kontinuál. Obchoduje se 

pouze elektronicky pomocí aplikace Trayport GlobalVision, kdy musí mít všichni účastníci 

obchodování smluvní vztah se zúčtovací bankou. Zúčtovací banka je, za účelem krytí rizik, tzv. 

clearingovým účastníkem, tedy přebírá plnou odpovědnost za plnění závazků, které vznikly na 

burze s obchodníkem, se kterým clearingový účastník uzavřel smlouvu o zajištění zúčtování. 

Zmíněný obchodník se označuje jako neclearingový účastník obchodování, který za zúčtování a 

další sluţby platí clearingovým účastníkům poplatky stanovené zvláštním předpisem burzy. [33] 

Podrobnější popis obchodování je v následující kapitole 3.2 Jak funguje trh s elektřinou. 

 

3.2 Jak funguje trh s elektřinou 

Velkoobchod s elektrickou energií funguje na principu, ţe výrobce nabízí svůj závazek, ţe 

vyrobí ve stanovené době stanovené mnoţství elektřiny a naopak kupující, coţ je obchodník nebo 

konečný spotřebitel, se zavazuje nakoupenou elektřinu v daném čase a mnoţství odebrat 

z elektrizační soustavy. V okamţiku plnění tohoto závazku ovšem není prakticky moţné dodat 
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nebo odebrat přesně dané mnoţství elektřiny, coţ můţe způsobit přebytek nebo nedostatek 

energie v ES. Z toho důvodu operátor trhu situaci sleduje a podle odchylek výroby a spotřeby 

určuje poplatky za nedodrţení smluveného mnoţství. Velkoobchod lze rozdělit podle způsobu 

obchodování na organizovaný a neorganizovaný trh. 

 

3.2.1 Dlouhodobý organizovaný trh 

Organizátorem dlouhodobého organizovaného trhu je energetická burza. Na základě zákona 

o komoditních burzách byly zřízeny Českomoravská komoditní burza Kladno – ČMKBK a 

Power Exchange Central Europe – PXE. ČMKBK působí pouze na území ČR a provozuje nejen 

energetickou burzu, ale i burzu odpadů, dřevařskou burzu a burzu s průmyslovými komoditami. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.9 PXE působí v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Na burzu lze 

vstoupit pouze při splnění poţadavků, které jsou uvedeny v dokumentu Pravidla účastnictví, 

který vydává PXE. 

Elektrická energie se obchoduje v hodinovém výkonu, tedy v 1 MWh a to pro celý den, vţdy pro 

kaţdou hodinu zvlášť a všechny dny ve sjednaném období. Kontrakty se dělí na spotové, futures 

s fyzickým vypořádáním a futures s finančním vypořádáním. Spotové kontrakty jsou vypořádány 

v den uskutečnění kontraktu, ale za spotovou transakci lze povaţovat i futures s vypořádáním do 

jednoho měsíce. Futures je obchodování, které zavazuje prodávajícího dodat podkladové aktivum 

v předem dohodnuté ceně, mnoţství a datu uskutečnění kontraktu a kupujícího k odebrání aktiva 

za těchto dohodnutých podmínek. V době realizace kontraktu dostane prodávající za prodávané 

podkladové aktivum tzv. realizační cenu, která byla dohodnuta při uzavření tohoto kontraktu. 

Tím se můţe prodávající například pojistit proti poklesu ceny. [34] Finanční vypořádání futures 

kontraktu znamená, ţe dojde pouze k finančnímu vyrovnání mezi prodávajícím a nakupujícím 

bez fyzického plnění kontraktu. Zaměřuje se pouze na vyrovnání rozdílu mezi denní cenou 

v předposledním dni a konečnou cenou vypořádání v době splatnosti. Fyzické vypořádání futures 

znamená, ţe v době splatnosti dojde k fyzickému dodání podkladového aktiva za konečnou cenu 

vypořádání. [35] 
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Obrázek 2: Podíl obchodů s českými futures [36] 

 

Z grafu je zřejmé, ţe v roce 2012 jasně dominovaly na burze futures s finančním vypořádáním. 

V roce 2011 byl podíl fyzického vypořádání průměrně 15 % a v roce 2010 byl průměr asi 50 %, 

coţ vypovídá o stále rostoucím zájmu o futures s finanční vypořádáním. Futures se obchodují 

s délkou období jednoho měsíce, čtvrtletí a roku. Kontrakty se dělí také podle místa dodání 

aktiva. Naprostá většina obchodované energie byla v roce 2012 určena pro území ČR, konkrétně 

to bylo 90,1 % z celkového mnoţství 19,83 TWh. Pro Slovensko to bylo 7,88 % a pro Maďarsko 

2,02 %. Lze proto usoudit, ţe společnost PXE sice působí i na Slovensku a v Maďarsku, ale své 

dominantní postavení má stále v ČR. Dalším rozdělením futures je Base Load a Peak Load. Base 

Load se obchoduje ve všech hodinách a ve všech dnech v daném období obchodování, zatím co 

Peak Load zahrnuje pouze hodiny a dny, ve které dochází ke špičce spotřeby elektřiny. Jedná se o 

dny od pondělí do pátku, vţdy v době od 8:00 do 20:00. V ČR jsou futures s finančním 

vypořádáním vypisovány na minimální období 3 nejbliţších celých kalendářních let, 4 nejbliţších 

celých kalendářních čtvrtletí a 6 nejbliţších celých kalendářních měsíců. Futures s fyzickým 

vypořádáním jsou vypisovány na minimální období 1 nejbliţšího celého kalendářního roku, 2 

nejbliţších celých kalendářních čtvrtletí a 3 nejbliţších celých kalendářních měsíců. [36] 

Obchodování probíhá prostřednictvím jiţ zmíněného programu Trayport GlobalVision dvěma 

způsoby. Prvním je automatizovaný obchod, který je anonymní. Účastníci zadávají své nabídky a 

poptávky do systému, který je automaticky páruje podle shody v rozmezí cen, které je nakupující 

ochoten zaplatit a za kolik je prodávající ochoten prodat. Druhý způsob je registrovaný, kdy obě 

strany uzavřou mimo Obchodní systém bilaterální smlouvu nebo obchodují prostřednictvím třetí 

osoby. Takto uzavřený obchod je platný aţ po souhlasu obou stran a po akceptování obchodu 

provozovatelem zúčtovacího systému. [37] 
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3.2.2 Krátkodobý organizovaný trh 

Organizátory krátkodobého trhu jsou PXE a operátor trhu. Nejkratším obchodovaným 

obdobím je jedna hodina a nejdelším jeden den. PXE organizuje dodávku hodinových produktů 

v Maďarsku. V ČR se, po spojení PXE a operátora trhu, stal organizátorem krátkodobého trhu 

s dodáním v ČR operátor trhu, tedy společnost OTE. Dělí se na denní trh a vnitrodenní trh. Na 

denním trhu se obchoduje nejbliţší pracovní den před dodávkou a kaţdou hodinu zvlášť, takţe 

probíhá vţdy 24 trhů a obchodování se uzavírá v 11:15. Po ukončení denního trhu se otevírá trh 

vnitrodenní a končí pouze desítky minut před realizací. Obchoduje se zejména aukcí, kde obecně 

jeden prodávající stojí proti více kupujícím a koupí ten, který nabídne nejvyšší cenu. [16] 

 

 

Obrázek 3: Množství elektřiny a průběh ceny na denním trhu ze dne 26.11.2013 [38] 

 

V grafu je znázorněný průběh ceny a obchodovaného mnoţství elektřiny na denním trhu. 

V ranních hodinách je cena nízká. V době, kdy lidé přichází do zaměstnání a rozjíţdí se provozy, 

se cena navyšuje na dvou aţ třínásobek ceny v nočních hodinách. Po 17:00 lidem většinou končí 

pracovní doba a přicházejí domů, kde zapínají spotřebiče. Samy o sobě domácí spotřebiče 

neodebírají závratné výkony, ale počet domácností, ve kterých se tak kaţdý den děje je obrovský. 

V této době je cena elektřiny nejvyšší a obchodované mnoţství nejniţší. Po 19:00 začíná cena 

rapidně klesat aţ ke čtvrtině denního maxima, tedy k ceně v nočních hodinách. Jednotlivé dny 

v týdnu mají podobný průběh spotřeby a proto lze poměrně přesně stanovit plán výroby na 

následující den a předvídat i zhruba nárůsty ceny. 
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Stejně jako futures, i krátkodobý trh se dělí do několika typů: 

 Base – obchodovaná dodávka ve všech hodinách dne, 

 Peak – obchodovaná dodávka v době od 8:00 do 20:00 v pracovních dnech, 

 Off Peak – obchodovaná dodávka v době od 0:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 

v pracovních dnech. 

 

3.2.3 Neorganizovaný trh 

Na rozdíl od organizovaných trhů, na neorganizovaném trhu nejsou účastníci svázáni velkým 

počtem pravidel a podmínek, které musí splňovat, aby byli připuštěni k obchodování. Prakticky 

jedinými pravidly jsou zákony příslušné země. Neorganizovanému trhu se také říká bilaterální 

trh, protoţe probíhá na základě bilaterálních smluv uzavíraných mezi dvěma stranami. Tyto 

smlouvy lze uzavírat aţ do okamţiku, kdy se uzavře obchod a do té doby musí být všechny 

uzavřené smlouvy zaneseny v systému operátora trhu. Pokud dojde k uzavření smlouvy po 

termínu uzavření obchodu, nejsou nově uzavřené smlouvy zaneseny do systému operátora trhu a 

v důsledku toho mohou vznikat systémové odchylky. Fakt, ţe mají účastníci tohoto trhu velkou 

volnost, je kompenzován tím, ţe si musí nalézat protistrany k uzavření smluv, coţ je někdy velmi 

časově náročné a sloţité. Uzavírání smluv je samo o sobě zdlouhavé a právně náročné a můţe se 

stát, ţe z toho důvodu k uzavření smlouvy nestihne dojít. Dále mají účastníci trhu omezenou 

moţnost efektivně se rozhodnout o nákupu nebo prodeji, protoţe nedostávají operativní cenové 

signály. Protoţe u bilaterálních smluv mezi dvěma stranami neručí burza za finanční vypořádání 

obou stran, mohou obchodní partneři, za poplatek, předat vypořádání clearingovým bankám, 

které do určité míry poskytnou krytí, podobně jako burza. [16] 
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4 CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

V poměrně nedávné době se cena elektřiny skládala pouze ze dvou sloţek. Byl to stálý 

měsíční plat za transport elektřiny z elektrárny k zákazníkovi a cena za jednotku odebrané silové 

elektřiny. Protoţe je nehospodárné budovat více distribučních sítí paralelně, měla energetika 

charakter přirozeného monopolu, kdy jediná společnost distribuovala elektrickou energii v dané 

oblasti, coţ neumoţňovalo dosáhnout trţní ceny. Proto vznikla potřeba regulovat ceny energie 

státem. Do roku 2000 byly ceny elektřiny určovány Ministerstvem financí a o rok později, na 

základě energetického zákona, byl zaloţen Energetický regulační úřad, který má za úkol, mimo 

jiné, regulovat ceny elektřiny na českém trhu a podporovat obnovitelné zdroje energie. Do konce 

roku 2005 ERÚ reguloval obě sloţky ceny, tedy měsíční plat a cenu odebrané elektrické energie. 

Po liberalizaci trhu, oddělení přenosu a distribuce od výroby a prodeje elektřiny, kdy mohou na 

trh s elektřinou vstupovat noví obchodníci, je cena elektřiny roztříštěna na poměrně velké 

mnoţství sloţek. Protoţe jsou stále některé sektory energetiky přirozeně monopolního charakteru, 

jsou části ceny, tomu odpovídající, regulovány. Zbylé sloţky podléhají konkurenci a není tedy 

nutné je regulovat [17]. 

 

4.1 Sloţení ceny elektřiny 

V současné době se cena elektřiny dělí na několik sloţek: 

1. Regulované sloţky, 

 Distribuce elektřiny, 

o Platba za příkon, 

o Cena za distribuované mnoţství elektřiny, 

 Související sluţby, 

o Systémové sluţby, 

o Činnost operátora trhu, 

o Podpora výkupu elektřiny, 

 Z obnovitelných zdrojů energie, 

 Z kombinované výroby elektřiny a tepla, 

 Z druhotných energetických zdrojů, 

2. Neregulované sloţky, 

 Dodávka elektřiny, 

o Stálý měsíční plat, 

o Cena za dodávku elektřiny (silová elektřina), 

3. Daně, 

 Daň z elektřiny, 

 Daň z přidané hodnoty. 
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4.1.1 Distribuce elektřiny 

Tyto poplatky jdou na účet distributora elektřiny pro danou oblast. Protoţe je Česká 

Republika rozdělena do tří distribučních území, není moţné měnit distributora, proto je důleţité 

při výběru dodavatele zohledňovat distribuční území, ve kterém se nachází konkrétní odběrné 

místo. Do poplatků za distribuci je zahrnut měsíční poplatek za rezervovaný příkon, který je dán 

hodnotou hlavního jističe. Obvykle se v domácnostech pouţívá hlavní jistič 3x25 A 

s charakteristikou B. Jde o náklady spojené se spolehlivou dodávkou elektřiny v kterémkoliv 

okamţiku a v poţadované kvalitě, coţ jsou například náklady na údrţbu a rozvoj elektrizační 

soustavy, měření, odečty apod. Tato platba je pevná a nemění se. Dále je sem zahrnut poplatek za 

distribuované mnoţství energie v Kč/MWh, který pokrývá náklady na ztráty vzniklé v síti při 

distribuci elektřiny k zákazníkovi. Tato platba je přímo úměrná odebranému mnoţství elektřiny a 

je proto pohyblivá [17]. 

 

4.1.2 Související sluţby 

Tyto poplatky jsou stejné u všech dodavatelů, protoţe jsou dány Energetickým regulačním 

úřadem, který jejich výši určuje vţdy v listopadu pro následující rok vydáním cenového 

rozhodnutí. 

Poplatek za systémové sluţby je určen společnosti ČEPS a.s. na krytí nákladů, podobně jako u 

distribučních soustav, na přenos elektřiny přenosovou soustavou, její údrţbu a rozvoj. Dále jsou 

zahrnuty poplatky za provádění regulace výroby a spotřeby takovým způsobem, aby v kaţdém 

okamţiku bylo mnoţství vyrobené energie rovno mnoţství energie spotřebovávané [17]. To je 

zajištěno neustálou pohotovostí některých elektráren, které nevyrábí elektřinu pro dodávku 

zákazníkům, ale pracují jako záloţní zdroj, který musí být schopen v krátkém čase dodávat 

elektřinu do sítě v případě, ţe vypadne některý jiný zdroj. 

Poplatek za činnost operátora trhu je hrazen společnosti OTE a.s., která zpracovává bilance 

nabídky a poptávky na dodávku elektřiny, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR, 

provádí zúčtování odchylky mezi reálně dodaným a odebraným mnoţstvím elektřiny mezi 

jednotlivými účastníky trhu s elektřinou proti plánovanému mnoţství dodané a odebrané 

elektřiny [17]. 

Poplatek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby 

elektřiny a tepla a druhotných zdrojů energie je určen na výkup elektřiny z těchto podporovaných 

zdrojů. Podíl nákladů na jednotlivé typy těchto zdrojů lze zjistit od ERÚ [17]. 

 

4.1.3 Dodávka elektřiny 

Tato sloţka ceny není regulována a je dána konkurenčním bojem na trhu, coţ znamená, ţe je 

ze všech sloţek nejvíce ovlivnitelná obchodníkem s elektřinou a díky tomu si můţeme vybírat 

dodavatele s nejvýhodnější nabídkou. Stálý měsíční plat je většinou rozdílný podle zvolené 

distribuční sazby a produktové řady. 
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Cena za odebranou MWh se v rámci jedné sazby často liší podle toho, zda je elektřina odebírána 

ve dne, kdy je spotřeba vyšší a s tím i cena, nebo v noci, kdy spotřeba i cena naopak klesne. Podle 

toho se dělí na vysoký tarif VT a nízký tarif NT. Na dvoutarifové produkty mají právo například 

domácnosti, které elektřinou topí nebo ji vyuţívají na ohřev vody [18]. 

 

4.1.4 Daně 

Daň z elektřiny je dána mnoţstvím odebrané elektřiny. V současnosti je její výše státem 

stanovena na 28,30 Kč/MWh. Pokud veškerá dodaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů, 

dodavatel tuto daň neúčtuje. 

Daň z přidané hodnoty se určuje podle součtu všech sloţek tvořících cenu elektřiny a určuje ji 

opět stát. V průběhu let a s vývojem ekonomiky se výše této daně mění. Do konce roku 1997 byla 

tato daň 5%, poté do roku 2005 byla zvýšena na 22%, do roku 2010 byla její výše 19%. Pro rok 

2013 je stanovena daň, stejně jako v loňském roce, na 21%, coţ platí v ČR pro všechno, co 

podléhá spotřební dani [17]. 

 

4.2 Faktory ovlivňující cenu elektřiny 

4.2.1 Inflace 

Cena elektřiny je ovlivňována mnoha faktory. Jedním k nich je inflace, která způsobuje, ţe 

peníze ztrácí svoji hodnotu a lze tedy za peněţní jednotku nakoupit méně zboţí nebo sluţeb. 

Inflace zvyšuje také ceny regulovaných i neregulovaných sloţek ceny elektřiny. Počítá se jako 

poměr cenového indexu na začátku a konci sledovaného období, v tomto případě 12 měsíců. 

V tabulce 4 je uveden nárůst inflace v ČR od roku 1997 do 2012. 

 

Rok 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inflace [%] 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

Tabulka 4: Meziroční přírůstek inflace v letech 1997 až 2012 [39] 

 

4.2.2 Obnovitelné zdroje energie 

Poplatky na podporu obnovitelných zdrojů energie jsou dalším důleţitým faktorem 

ovlivňujícím cenu elektřiny. Jedná se o větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, malé vodní 

elektrárny atd. Počet těchto zdrojů se kaţdým rokem zvyšuje a distributoři jsou povinni tuto 

energii vykupovat. Tyto zdroje jsou však silně závislé na klimatických podmínkách a nelze se na 

ně spoléhat dlouhodobě, protoţe ze Slunce lze získávat energii pouze ve dne, coţ je dále 

ovlivněno proměnlivou oblačností a větru také nelze poručit, aby stále foukal. Vodní tok také 

není tím nejstálejším zdrojem energie. 
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Náklady na podporu OZE, KVET a DZ byly do roku 2009 zanedbatelné a v ceně elektřiny se 

jednalo o jednotky haléřů na odebranou kWh. Od roku 2010 počet zdrojů, s tím i náklady, prudce 

rostly. Odvíjí se od celkového počtu a výkonu OZE, které jsou připojeny do EZ a OZE, které 

budou připojeny v následujícím roce [17]. 

 

4.2.3 Teplota 

Poptávka po elektřině souvisí s počasím, konkrétně s teplotou. Řada domácností a provozů 

elektřinu vyuţívají také na vytápění, takţe lze očekávat zvýšenou poptávku v době, kdy jsou 

teploty pod bodem mrazu, coţ můţe znamenat i vyšší cenu. V letních měsících, místo vytápění, 

najdou uplatnění klimatizace, které by se teoreticky mohly blíţit spotřebou elektřiny k vytápění 

v zimě, ale v ČR není jejich pouţití zatím tak časté jako například v USA. V zimě také dříve 

zapadá Slunce, takţe je vyšší spotřeba elektřiny díky svícení. 

 

 

Obrázek 4: Roční diagram zatížení pro rok 2011 až 2013 [40] 

 

4.2.4 Denní doba 

Dalším faktorem je doba, kdy během dne elektřinu odebíráme. Poptávka po elektřině není 

rozloţena rovnoměrně do celého dne, protoţe platí jakýsi pracovní model, podle kterého lidé mají 

buď pevnou nebo flexibilní pracovní dobu. Noční provozy nejsou tak časté jako denní a většina 

lidí přirozeně v noci spí a nepouţívají tolik elektrických zařízení, proto je v noci poptávka po 
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elektřině niţší a tím je i cena niţší. Od toho jsou odvozeny pro domácnosti dvoutarifové produkty 

u dodavatelů, kdy je v nízkém tarifu (v nočních hodinách) cena elektřiny niţší. Z níţe uvedeného 

denního diagramu zatíţení je patrné, ţe ranní zlomovou hodinou, kdy lidé přichází do zaměstnání 

a začíná pracovní doba, je mezi 6:00 a 8:00. Mírný pokles poptávky po elektřině nastává mezi 

19:00 a 20:00, kdy lidé přichází domů a poté zapínají spotřebiče ve svých domácnostech a 

spotřeba znovu mírně vzroste a po 21:00 nastává pokles spotřeby, protoţe lidé jdou spát. 

Uvedený diagram je z 18.9.2013. 

 

 

Obrázek 5: Denní diagram zatížení [41] 

 

4.2.5 Mnoţství elektráren a paliva 

Při stále se zvyšující spotřebě elektřiny je pochopitelně nutné zvyšovat zároveň její výrobu, 

aby bylo v kaţdém okamţiku zajištěno, ţe bude pokryta okamţitá spotřeba. Tomuto poţadavku 

ovšem zcela nevyhovuje dnešní vývoj energetiky. Investuje se do instalací OZE, které mají 

malou účinnost a nejsou to stabilní zdroje energie a fakt, ţe ubývají zásoby uhlí znamená, ţe 

v budoucnu bude nutné omezit produkci v tepelných elektrárnách. Zvyšující se spotřeba elektřiny 

a nutná stavba nových zdrojů sebou nese investice, které se mohou negativně projevit na ceně 

elektřiny. 
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Výroba elektrické energie v ČR, podle pouţitých paliv, byla v roce 2012 rozdělena následovně: 

 

 

Obrázek 6: Rozdělení výroby elektřiny podle použitých paliv [48] 

 

Z obrázku je patrné, ţe výroba elektřiny z hnědého a černého uhlí je v ČR polovina z celkové 

vyrobené elektřiny. Pokud by došlo k omezení produkce uhelných elektráren, bylo by potřeba 

velkých investic do stavby náhradních zdrojů. Potřebnou výrobní kapacitu by ovšem nebylo 

moţné pokrýt OZE. 

U jaderných elektráren je zásoba paliva počítána asi na 80 let při současné spotřebě. Za 

předpokladu, ţe by s rostoucí spotřebou elektřiny narůstal i počet jaderných reaktorů, bude reálná 

zásoba jaderného paliva stačit na podstatně kratší dobu. Plánovaná výstavba nových rychlých 

reaktorů by mohla tuto dobu výrazně prodlouţit díky tomu, ţe tyto reaktory jsou schopny 

pracovat s vyhořelým palivem z lehkovodních reaktorů, kterých je na světě instalovaných 22% 

z celkového počtu reaktorů. Vzhledem k tomu, ţe lehkovodní reaktory jsou druhým 

nejrozšířenějším typem reaktorů a kaţdý reaktor obsahuje asi 122 tun paliva, mohly by být nové 

rychlé reaktory poháněny tímto vyhořelým palivem a tím mnohonásobně prodlouţit dobu, po 

kterou bude mít lidstvo dostatečnou zásobu paliva [19]. 
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Dalším faktorem ovlivňujícím cenu elektřiny je prodej emisních povolenek, které opravňují 

provozovatele zařízení, které znečišťuje ovzduší, vypouštět do ovzduší určité mnoţství tun CO2. 

Pokud dojde k překročení limitu, musí provozovatel zakoupit další povolenku, pokud tak neučiní, 

hrozí mu vysoká pokuta. Cena povolenek je evropskou komisí stanovena na 14,5 EUR. Cílem 

prodeje emisních povolenek je sníţení emisí CO2 do ovzduší. 

 

4.2.6 Systémové odchylky 

Na trhu s elektřinou musí být v kaţdém okamţiku mnoţství dodané elektřiny d
s
i,k rovno 

mnoţství elektřiny sjednané d
p

i,k, aby byla dodrţena podmínka, ţe se vyrobené mnoţství 

elektřiny ve stejném okamţiku spotřebuje. Indexy znamenají dodávku k-tého subjektu zúčtování 

v obchodní hodině i. Sjednávání mnoţství elektřiny, tedy samotný obchod s elektřinou probíhá 

ještě před dodávkou elektřiny. Výpočet odchylek se neprovádí pro všechny účastníky trhu, ale jen 

pro subjekty zúčtování. „Subjekt zúčtování odchylek je účastník trhu s elektřinou, pro kterého 

operátor trhu s elektřinou na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a 

vypořádání odchylek“ [20]. Operátor trhu má část potřebných informací ve svém systému, další 

část dostává od burzy a informace o skutečném mnoţství dodávané elektřiny od provozovatele 

přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav. Z těchto údajů počítá odchylky a 

stanovuje jejich ocenění. Odchylka pro subjekt zúčtování k v obchodní hodině i je [16]: 

 

       
      

    

 

 

 
Obrázek 7: Systémové odchylky s denním vypořádáním ze dne 26.11.2013 [49] 
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Pokud dojde k nerovnováze mezi sjednanou a dodanou energií, je provozovatel přenosové 

soustavy povinen uhradit poplatek za nedodrţení závazku vůči elektrizační soustavě. Tyto 

poplatky nesmí být zanedbatelné, protoţe by subjekty nebyly motivovány dodrţovat svoje 

závazky. Odchylky mohou být oceňovány následující pracovní den, coţ dává subjektům 

zúčtování výhodu, protoţe mají průběţně přístup k informacím o velikosti a ceně odchylek a 

mohou podle toho upravovat svoji obchodní strategii. To ale umoţňuje určitou míru chybnosti 

výsledků měření, které jsou dodávány operátorovi trhu, protoţe algoritmy zpracovávající měření 

mohou opravit chyby aţ na konci měsíce. Další moţností oceňování odchylek je s časovým 

posunem, tedy na konci měsíce, kdy je k dispozici většina spolehlivých měření a výsledky mají 

tedy vyšší kvalitu neţ při kaţdodenním předávání. Subjekty zúčtování ale nemají přístup 

k informacím o odchylkách a nemohou tedy průběţně upravovat obchodní strategii a můţe dojít 

k výrazně vyšším poplatkům za nedodrţení odchylek neţ při kaţdodenním vyhodnocování. 

Snaha o dodrţování odchylek je velmi důleţitá z pohledu fungování celého trhu s elektřinou [16]. 
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5 REŠERŠE TRHU S ELEKTŘINOU V ČR 

Nabídek produktů od jednotlivých dodavatelů je na trhu nepřeberné mnoţství a pro 

zákazníka, který si vybírá dodavatele elektřiny, můţe být obtíţné rozhodnout, který dodavatel a 

který produkt bude pro něj nejvýhodnější. Jak jiţ bylo zmíněno, distributora elektřiny zákazník 

změnit nemůţe, coţ neplatí o dodavateli elektřiny. Dodavatel není vázán na určitou oblast a 

zákazník si tedy můţe zvolit kteréhokoli dodavatele na celém území ČR podle vlastního uváţení. 

Asi nejčastějším důvodem, proč lidé mění dodavatele, je niţší cena elektřiny. Samotná změna 

dodavatele je podle zákona zdarma a není sloţitá, ale je třeba přikládat pozornost také délce 

výpovědní lhůty, moţnému dlouhodobějšímu závazku u stávajícího dodavatele a poplatkům, 

které by mohly nepřipraveného zákazníka nemile překvapit. S pověstí kaţdého konkrétního 

dodavatele také souvisí servis, který dává svým zákazníkům. V minulosti i dnes se stále lze na 

trhu setkat s méně seriózními dodavateli, proto výběr dodavatele zabere často nejvíce času. 

Ceníky dodavatelů se liší podle distribučního území. Pro účely této práce zvolím distribuční 

oblast jiţní Moravy, tedy distribuci E.ON a průzkum se bude týkat kategorie sazeb D – 

domácnosti a C – podnikatelé a firmy. Zvolil jsem 5 dodavatelů, kteří mají, podle serveru Ceny 

energie, nejlepší pověst na českém trhu, protoţe, jak jiţ bylo zmíněno, cena elektřiny je důvod, 

proč většinou lidi mění dodavatele, ale nelze se rozhodovat pouze na jejím základě. 

 

5.1 Změna dodavatele elektřiny 

Po liberalizaci trhu s elektřinou má kaţdý zákazník právo na změnu dodavatele elektřiny 

podle svého uváţení. Největším důvodem ke změně dodavatele bývá většinou cena, kterou za 

elektřinu zákazník platí. Na internetu je moţné najít mnoho kalkulaček na jednoduchý výpočet 

ceny elektřiny od všech dostupných dodavatelů. Podle několika základních údajů kalkulačka 

vyhodnotí nejvýhodnější produkty napříč všemi dodavateli. Bohuţel tyto kalkulačky počítají 

pouze s mnoţstvím elektřiny a cenou za odebranou 1 MWh, ale ve výpočtu není započítána 

pověst dodavatele, poplatky za některé změny, zrušení smlouvy nebo moţné skryté poplatky, 

které mohou v konečném důsledku zapříčinit to, ţe zákazník bude mít sice levnější elektřinu, ale i 

se zmíněnými poplatky zaplatí víc neţ u svého předchozího dodavatele. S tím souvisí také sluţby, 

které jednotliví dodavatelé poskytují. V o něco vyšší ceně elektřiny u jednoho dodavatele mohou 

být započítány i sluţby, které poskytuje „zdarma“, zatímco u jiného dodavatele je niţší cena za 

elektřinu, ale další sluţby si účtuje zvlášť, coţ v hodně případech přijde zákazníka na větší obnos 

peněz. 

Po liberalizaci trhu se proces změny dodavatele elektřiny rozbíhal pozvolna. Důvodem toho byl 

pozvolný vstup nových dodavatelů na trh a nárůst konkurence v oblasti dodávek elektřiny do 

domácností a zákazníci se dovídali o výhodnějších nabídkách jiných dodavatelů postupně. Tento 

proces je zachycen v následujícím grafu počtu změn dodavatele pro velkoodběratele, podnikatele 

se sazbami C a domácnosti se sazbami D. [44] 
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Obrázek 8: Vývoj počtu změn dodavatele elektřiny [44] 

 

V roce 2005 byl počet změn dodavatelů tak zanedbatelný, ţe v grafu není znát. Jednalo se o 1650 

změn u velkoodběratelů a 1829 změn u podnikatelů. Domácnostem bylo umoţněno měnit 

dodavatele aţ od 1. ledna 2006. Od tohoto data docházelo k prudkému nárůstu počtu změn 

dodavatele zejména u domácností. V roce 2012 dosáhl tento počet 381 354, coţ je zatím nejvíc 

od liberalizace trhu s elektřinou. Vývoj v roce 2014 je takový, ţe v březnu bylo evidováno 9 081 

změn u velkoodběratelů, 44 002 u podnikatelů a 105 609 u domácností. Pokud by se situace 

vyvíjela stále dál, mohlo by dojít k překročení hranice 400 000 změn u domácností, coţ by bylo 

nejvíc od liberalizace trhu. [44] 

 

5.1.1 Důleţité aspekty 

Pokud se zákazník rozhoduje o změně dodavatele elektřiny, měl by si dát pozor na některé 

důleţité ukazatele kvality a spolehlivosti jednotlivých dodavatelů. ERÚ vydává na svých 

webových stránkách popis základních principů při změně dodavatele, na které by si měl zákazník 

dávat pozor. Především si lidé musí dávat pozor, i kdyţ se nemusejí chystat měnit dodavatele, na 

pochybné chování zástupců některých dodavatelů, kteří obchází domy, často se zaměřují zejména 

na starší věkové kategorie, s levnější nabídkou elektřiny. Navštívený zákazník často nedostane 

úplné informace o cenách a je lákán na nízkou cenu za jednotku odebrané elektřiny. To je pouze 

jedna z více poloţek, ze kterých se cena elektřiny skládá a takový dodavatel si tuto nízkou cenu 
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můţe kompenzovat například vysokou cenou za zbylé sloţky ceny elektřiny, o které se ale 

zákazník můţe dozvědět aţ z faktury, kdy je pozdě s tím něco dělat. Zástupce obchodníka také 

v některých případech navštíví zákazníka s informací, ţe jeho stávající dodavatel elektřiny končí 

svou činnost a vyţádají si vyúčtování za dodávky elektřiny nebo poţadují umoţnění kontroly 

elektroměru. Poté začnou zákazníka pobízet k pořízení výhodnější nabídky, kterou mu sami 

mohou ihned zprostředkovat. Při kaţdé návštěvě zástupce obchodníka nebo distributora se 

doporučuje si důkladně ověřit totoţnost tohoto zástupce. ERÚ si není vědomo, ţe by zástupci 

distributorů nebo obchodníků obcházeli zákazníky a ţádali předloţení vyúčtování s tím, ţe nabízí 

výhodnější produkt. Zástupce distributora navštěvuje zákazníka pouze v případě, ţe je potřeba 

odečíst údaj z elektroměru a neţádá předloţení vyúčtování ani jiných dokumentů. Pouze ţádá 

zpřístupnění daného elektroměru. Pokud tedy ţádá předloţení nějakých dokumentů, zejména 

vyúčtování, jedná se o zmíněného pochybného zástupce s „výhodnou“ nabídkou. Dále před 

podepsáním jakékoliv smlouvy nebo plné moci, například k zařízení náleţitostí spojených se 

změnou dodavatele, je nutné vyţádat si všechny podklady jako obchodní podmínky, ceníky atd. a 

ty si důkladně prostudovat. Na seznámení se s těmito podklady je dobré si ponechat určitý čas, 

ale v ţádném případě nic nepodepisovat ihned, pokud nemá zákazník úplné informace. Podle 

etického kodexu zveřejněného na webu ERÚ se obchodník zavazuje dodrţovat pravidla, která 

jsou dána právními předpisy v energetice a ochraně spotřebitelů, obchodního a občanského práva. 

[42] 

 

5.1.2 Postup při změně dodavatele 

Změna dodavatele elektřiny není sloţitá, ale je vhodné zváţit několik výše zmíněných rizik a 

faktů. ERÚ se od liberalizace trhu snaţí zákazníkům změnu dodavatele co nejvíce zjednodušit a 

urychlit. Procesy probíhají, z pohledu zákazníka, na pozadí, tedy mezi dodavatelem, 

distributorem a operátorem trhu a zákazník se nemusí sám starat o všechny náleţitosti se změnou 

spojené. Zároveň ERÚ dohlíţí na to, aby změny byly co nejspolehlivější. Z toho důvodu 

přikazuje dodavatelům postupovat podle stanovených kroků a také zákazníky informovat o 

vyskytujících se problémech. [43] 

Při změně dodavatele by se měl zákazník zaměřit nejen na cenu, ale také na podmínky dodávky 

jednotlivých dodavatelů, které jsou uvedeny na webových stránkách a ve smluvních podmínkách. 

Nejpodstatnější jsou tyto informace: [43] 

 Délka výpovědní lhůty pro ukončení odběru elektřiny, 

 Další nabízené sluţby zákazníkovi včetně jejich ceny a dostupnosti, 

 Finanční stabilita dodavatele, kterého si zákazník chce zvolit, 

 Pověst nového dodavatele, 

 Mít k dispozici kompletní ceník pro konkrétní rok, 

 Existence skrytých poplatků za změnu dodavatele, 

 Moţnost a způsob ukončení smlouvy s novým dodavatelem v případě nespokojenosti. 
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Po prostudování zmíněných informací je proces změny jiţ poměrně jednoduchý. Nejvíce času 

pravděpodobně zabere studium potřebných informací od různých dodavatelů, neţ zákazník bude 

schopen objektivně rozhodnout, kterého dodavatele si zvolí. Celý proces změny probíhá ve 

většině případů následovně: [45] 

1. Výběr dodavatele – nastudování smluvních podmínek jednotlivých dodavatelů a zjištění 

kompletních cen, podle postupu v předchozím odstavci, 

2. Vyplnění formuláře – na svých webových stránkách většina dodavatelů dává k dispozici 

formuláře pro údaje potřebné do smlouvy s novým dodavatelem. K tomu je potřeba 

poslední vyúčtování elektřiny. Je moţné jít i osobně na pobočku nebo zvolit zákaznickou 

linku, 

3. Doplnit moţné chybějící údaje – tento bod se můţe u různých společností lišit. Pracovník 

dané společnosti můţe kontaktovat zákazníka ţádajícího o jejich sluţby, aby společně 

opravili nebo doplnili chybějící údaje. V některých případech přijde zákazníkovi poštou 

rovnou smlouva k podepsání nebo je moţné přímo z formuláře na webu smlouvy 

vytisknout, 

4. Podpis potřebných dokumentů – podepisuje se smlouva s novým dodavatelem, výpověď 

stávajícímu dodavateli a plná moc pro nového dodavatele, aby zbytek změny vyřídil za 

zákazníka. Podepsané dokumenty je potřeba poslat novému dodavateli, nejlépe poštou, 

5. Čekání na uplynutí výpovědní lhůty – výpovědní lhůta pro ukončení dodávek elektřiny 

nebo plynu u stávajícího dodavatele běţí od začátku měsíce následujícího po tom, co nový 

dodavatel obdrţel všechny podepsané dokumenty potřebné k zahájení procesu změny. Na 

konci výpovědní lhůty přijde zákazníkovi poslední vyúčtování od starého dodavatele a od 

následujícího měsíce začíná zákazník odebírat elektřinu nebo plyn u nového. Měl by přijít 

uvítací dopis s rozpisem plateb a od poté uţ jen stejné faktury, jako od starého dodavatele, 

pouze s jinou cenou a hlavičkou. Odečty elektroměru budou probíhat stejně jako u starého 

dodavatele, protoţe distributor zůstává stejný. 

 

5.1.3 Jak se stát subjektem zúčtování 

V některých případech je výhodnější stát se subjektem zúčtování a nakupovat elektřinu na 

burze. Jedná se o případy, kdy se nakupuje větší mnoţství elektřiny za niţší cenu a za účelem 

dalšího prodeje elektřiny, např. zákazníkům. K tomu, aby se organizace mohla stát subjektem 

zúčtování, je zapotřebí podniknout několik kroků. Zejména musí být organizace zapsána 

v Obchodním rejstříku ČR, musí mít platnou licenci udělenou ERÚ a musí mít zaloţený účet u 

banky na území ČR. Aby se mohla vyhotovit smlouva o zúčtování odchylek, je třeba společnosti 

OTE, a.s. dodat potřebné dokumenty, například vyplněnou první stranu smlouvy, formuláře „B“ a 

„C“, formulář o výši finančního zajištění apod. V další fázi je potřeba registrovat osoby 

oprávněné vystupovat za daný subjekt. Poté OTE vystaví fakturu na registrační poplatek ve výši 

10 000 Kč. Po obdrţení poplatku za registraci vystaví OTE čistopis smlouvy, který odešle na e-

mail nového subjektu zúčtování. Současně s tím proběhne projednání výše finančního zajištění a 
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jeho formy. Poté následuje aktivace po zaslání smlouvy OTE, která je provedena k prvnímu dni 

měsíce, který následuje po nabytí účinnosti smlouvy. [46] 

Je moţné nakupovat elektřinu v tzv. e-aukci, čehoţ vyuţívá stále více měst a obcí. Jako první 

v ČR této moţnosti vyuţila obec Říčany, v roce 2013, kdy prostřednictvím e-aukce nakupovala 

elektřinu pro obecní budovy. Tento způsob se v obci osvědčil a zanedlouho zastupitelstvo 

vyjednalo elektřinu prostřednictvím e-aukce také pro občany obce. Jde o klasický způsob, který 

ve své podstatě platí pro jakýkoliv obchod. Pokud se zvýší nakupované mnoţství zboţí, je 

prodejce, či výrobce, ochotný sníţit cenu za obchodovanou jednotku. Stejně to platí i v případě 

zmíněných e-aukcí s elektřinou. Domácnosti, firmy nebo jiné objekty se spolčí a nakupují 

elektřinu společně, tedy ve větším mnoţství neţ kdyby nakupovaly samostatně. Obvyklé 

obchodované mnoţství v e-aukci je 5 aţ 10 GWh, coţ je mnoţství, s nímţ dodavatelé soutěţí. 

Jestli se vyplatí pouhá změna dodavatele nebo nákup elektřiny v aukci se odvíjí, z větší části, od 

nakupovaného objemu. E-aukce probíhají většinou prostřednictvím agentur, které se tímto 

zabývají. U těchto agentur je nutné si nejprve zjistit jejich pověst a prostudovat obchodní 

podmínky. V obchodních podmínkách je třeba sledovat například moţnost odstoupit od podpisu 

smlouvy s vítězným dodavatelem, protoţe v aukci přihlášení dodavatelé sniţují ceny svých 

nabídek a nakupující předem nikdy neví, který dodavatel vyhraje a jak má stanoveny svoje 

obchodní podmínky. Solidní pořadatelé aukcí tuto moţnost dávají a také si sami prověřují 

dodavatele, kterým umoţní se aukce zúčastnit. Pokud by došlo k tomu, ţe by aukci vyhrál 

neseriózní dodavatel a kupující by neměl moţnost od obchodu odstoupit, tak se můţe stát, ţe 

bude kupující platit přemrštěné částky například za telefonování na zákaznickou linku, za 

odstoupení od smlouvy, za papírovou korespondenci nebo můţe být nastaveno automatické 

obnovování smlouvy na další období apod. Výše úspory se počítá z ceny silové elektřiny, která se 

obchoduje na burze, ne z regulovaných sloţek elektřiny. [50] [51] [52] 

Jak uţ asi vyplývá z předchozího odstavce, e-aukce se vyplatí zejména v případě, ţe se sloučí 

více odběrných míst a budou tedy nakupovat společně větší objem elektřiny za výhodnější cenu. 

V případě, například, jednoho bytu nebo domu, se vyplatí obvyklá změna dodavatele elektřiny 

s výhodou toho, ţe zákazník předem ví od koho a za jakých podmínek bude elektřinu odebírat. 

Tak jako vše, má e-aukce svoje výhody a nevýhody a je nutné tak zásadní změnu, jako je změna 

způsobu nakupování elektřiny, pečlivě zváţit a obstarat si veškeré potřebné informace. 

 

5.2 Vyhodnocení výhodnosti sazeb 

Tato práce se zabývá standardními i fixními produkty. U standardních produktů se cena 

elektřiny odvíjí od ceny na burze a můţe být tedy pohyblivá v průběhu roku. Fixní produkty 

garantují stálou cenu silové elektřiny na dobu jednoho aţ tří let. Fixní produkty jsou výhodné za 

předpokladu, ţe by cena elektřiny stále rostla, jak tomu bylo dosud, ale dodavatelé nyní často 

mluví o přicházejícím zlevňování pro rok 2014, takţe zákazníci s fixovanou cenou mohou díky 

tomu prodělat. Fixace cen se týká pouze silové elektřiny, kterou mohou dodavatelé ovlivnit, ale 

platby za distribuci a daně jsou určovány ERÚ a státem a dodavatelé je tedy nemohou garantovat, 
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takţe výsledná cena za elektřinu se částečně opět mění. Pokud si zákazník zvolí produkt s fixní 

cenou, musí počítat se závazkem k vybranému dodavateli, kdy nemůţe přejít k jinému dodavateli, 

coţ můţe trvat od jednoho do tří let od podepsání smlouvy. U standartního produktu zákazník 

podepisuje smlouvu na dobu neurčitou a výpovědní lhůta se pohybuje v řádu měsíců a je dána 

obchodními podmínkami, obvykle jsou to tři měsíce. 

 

5.2.1 Popis sazeb 

Popis sazeb pro domácnosti: 

 D01d - Běţná domácnost, která svítí a napájí spotřebiče elektřinou a má niţší spotřebu, 

 D02d - Běţná domácnost, která svítí a napájí spotřebiče elektřinou a má vyšší spotřebu, 

 D25d - Ohřev vody v boileru nebo pro vytápění domácnosti, nízký tarif 8 hodin denně, 

 D35d - Hybridní elektrické spotřebiče pro vytápění domácnosti. Minimálně 50 % příkonu 

domácnosti musí být na vytápění. Nízký tarif 16 hodin denně, 

 D45d - Vytápění domácnosti přímotopy. Minimálně 40 % příkonu domácnosti musí být 

na vytápění. Nízký tarif 20 hodin denně, 

 D55d - Vytápění tepelným čerpadlem, které bylo uvedeno do provozu do 31. března 2005. 

Nízký tarif 22 hodin denně, 

 D56d - Vytápění tepelným čerpadlem, které bylo uvedeno do provozu od 1. dubna 2005. 

Tepelný výkon čerpadla musí být minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěné domácnosti 

Nízký tarif 22 hodin denně, 

 D61d – Vhodné pro chaty a chalupy. Nízký tarif je celoročně od pátku 12 do neděle 22 

hodin. 

Popis sazeb pro podnikatele a firmy: 

 C01d - Objekt, který svítí a napájí spotřebiče elektřinou a má niţší spotřebu, 

 C02d - Objekt, který svítí a napájí spotřebiče elektřinou a má vyšší spotřebu, 

 C25d - Ohřev vody v boileru nebo pro vytápění objektu, nízký tarif 8 hodin denně, 

 C35d - Hybridní elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Minimálně 50 % příkonu 

objektu musí být na vytápění. Nízký tarif 16 hodin denně, 

 C45d - Vytápění objektu přímotopy. Minimálně 40 % příkonu domácnosti musí být na 

vytápění. Nízký tarif 20 hodin denně, 

 C55d - Vytápění tepelným čerpadlem, které bylo uvedeno do provozu do 31. března 2005. 

Nízký tarif 22 hodin denně, 

 C56d - Vytápění tepelným čerpadlem, které bylo uvedeno do provozu od 1. dubna 2005. 

Tepelný výkon čerpadla musí být minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěné domácnosti 

Nízký tarif 22 hodin denně, 

 C60d - Nepatrné odběry s vyjímečným provozem, 

 C61d - Trvalé konstantní odběry, 

 C62d - Speciální sazba pro veřejné osvětlení. 
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5.2.2 Standardní sazby 

Pro jednodušší vyhodnocení výhodnosti jednotlivých standardních sazeb jsem, z výše 

zmíněných společností, zvolil Global Energy. Na následujících stranách je zhodnoceno při jakém 

ročním odběru a poměru mezi vysokým tarifem (dále VT) a nízkým tarifem (dále NT) se nachází 

hranice výhodnosti jednotlivých sazeb pro domácnosti a podnikatele. 

Pro vyhodnocení mezních poměrů spotřeb jsem pouţil následující vzor výpočtu: 

 

                                                                     

 

                        

                        

                                                    

 

                        

                        

                                                    

 

                                

 

Výsledkem tohoto způsobu porovnávání jsou následující tabulky pro domácnosti a podnikatele, 

ve kterých je shrnuto celkové mnoţství odebrané elektřiny (tento údaj je pouze orientační a 

vycházel jsem z něho při procentním rozloţení odběru VT a NT), poměry odběrů, ve kterých se 

nacházejí odběry ve VT a NT a cena, která odpovídá danému rozloţení a mnoţství odebrané 

elektřiny, při které byla nalezena mez, kdy se niţší sazba nemusí vyplatit a nastává okamţik 

zváţení vyšší sazby. Níţe uvedené výsledky výpočtů jsou v obou případech realizovány pro jistič 

3x25 A, pro zjednodušení výpočtu, který slouţí pouze jako příklad. 

 

D - domácnosti 

Porovnávané 

sazby 

Mezní podíl 

odběru 
Celkový 

odběr 

[MWh] 

Cena 

[Kč] VT 

[%] 

NT 

[%] 

D01d / D02d 100 0 1,40 8130,00 

D01d / D61d 25 75 0,20 1800,00 

D02d / D25d 73 27 1,65 9300,00 

D25d / D35d 47 53 3,20 13560,00 

Tabulka 5: Mezní poměry spotřeb sazeb D 
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C - podnikatelé 

Porovnávané 

sazby 

Mezní podíl 

odběru 
Celkový 

odběr 

[MWh] 

Cena  

[Kč] VT 

[%] 

NT 

[%] 

C01d / C02d 100 0 1,90 12700,00 

C02d / C25d 47 53 1,50 10500,00 

C25d / C35d 14 86 7,00 43200,00 

Tabulka 6: Mezní poměry spotřeb sazeb C 

 

Volené celkové odběry, pro které byly poměry počítány, jsou pouze orientační. Ve skutečnosti 

mohou být velmi rozdílné oproti zde zvoleným, čímţ by výpočet nebyl dostatečný. Z toho 

důvodu jsem zvolil procentní vyjádření těchto odběrů. 

Z tabulek 5 a 6 lze vyčíst, ţe pro sazby skupiny D platí jiné mezní poměry spotřeby ve VT a NT 

neţ pro sazby skupiny C. Pro sazby skupiny C vychází výhodnější vyšší sazba pro odběry s větší 

částí spotřebované elektřiny v NT, v porovnání se sazbami skupiny D. Tento typ výpočtu lze 

pouţít do porovnání sazby 35d. Pro porovnání následujících sazeb je třeba více zvaţovat počet 

hodin v NT. S narůstající délkou NT roste zároveň cena za spotřebovanou elektřinu v NT, s čímţ 

je také potřeba počítat při volbě sazby. Pokud se například v domácnosti topí přímotopy, které 

pravidelně spínají nebo je tam větší mnoţství spotřebičů s trvalým provozem, potom je rozumné 

pořídit si vyšší sazbu, protoţe je snaha mít co nejvíc provozních hodin v NT a minimum hodin ve 

VT. Pokud bychom hledali, při stávajícím způsobu výpočtu, průsečík cen vyšších sazeb (35d, 45d 

atd.) při měnícím se poměru spotřeby VT a NT, tak bychom se k němu moţná nikdy nedostali a 

vţdy by vycházela sazba 25d levněji. 

Uvedu zde také příklad vytápění rodinného domu pomocí přímotopů. Pro toto vytápění je určena 

sazba D45d, která má 20 hodin NT za den. Rodinný dům bude opět v Jihomoravském kraji, tedy 

distribuční území E.ON a hlavní jistič 3x32 A. Roční spotřeba 20 MWh. Pro lepší porovnání a 

výpočet předpokládám, ţe spotřeba je celý rok rovnoměrně rozloţena během celého dne. 

 

  Délka NT VT [MWh] NT [MWh] Cena [Kč] 

D25d 8 h 13,33 6,67 86 700,00 

D35d 16 h 6,67 13,33 63 502,00 

D45d 20 h 3,33 16,67 61 977,00 

Tabulka 7: Porovnání sazeb RD s přímotopy [53] 

 

Výsledky tohoto porovnání sazeb D25d, D35d a D45d u rodinného domu (RD) s přímotopy je 

tabulka 7. Zde byly zvoleny ceny pro rok 2013, které jsou uvedeny v přílohách a pro demonstraci 

byl pouţit cenový kalkulátor z webu ERÚ, který porovnává ceny sazeb, pro konkrétní spotřebu, 

všech dodavatelů elektřiny v ČR. Pokud by byla spotřeba během dne stejná, došlo by k rozdělní 
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spotřeby mezi VT a NT v uvedených poměrech podle počtu hodin NT. Při tomto způsobu 

výpočtu je moţné potvrdit, ţe pro vyšší spotřebu je vhodné volit i vyšší sazbu, ale s ohledem na 

konkrétní diagram spotřeby během dne. Ten se zdá být klíčový pro volbu vhodné distribuční 

sazby. 

V případě změny sazby je třeba brát v úvahu i moţnou změnu hlavního jističe, například pokud 

se osazuje v místě odběru spotřebič s větším výkonem neţ 3,5 kW nebo celkový odběr s nově 

pořízenými spotřebiči přesahuje hodnotu stávajícího jističe, je zároveň nutné zaplatit poplatek za 

nový jistič a jeho instalaci, coţ se pohybuje v řádech tisíců a při sníţení sazby se nevrací. Jsou to 

další náklady, které je třeba brát v úvahu při plánované změně sazby nebo jen jističe. Při 

sniţování hodnoty rezervovaného příkonu, tedy jmenovité hodnoty jističe, je třeba se také dívat 

do budoucna, zda je moţnost opětovného navýšení odebíraného proudu, aby se nestalo, ţe 

náklady na tyto změny přesáhnou úspory. 

 

5.2.3 Výhodnost fixních sazeb 

Fixní sazby jsou počítány podle cen společnosti ČEZ, která nabízí fixaci silové sloţky 

elektřiny od roku 2012 do 2014. Fixace ceny na tuto dobu je potřebná pro vyhodnocení, zda 

zákazníci, kteří tuto moţnost zvolili, ušetřili v porovnání se standardními sazbami, či nikoliv. 

Podle cen společnosti ČEZ, za uvedenou dobu tří let, cena silové elektřiny klesala a proto se 

nabízí otázka, zda nebyla fixace ceny dalším chytrým tahem dodavatelů elektřiny.  

 

ČEZ    

D25d 

Fixní sazba Standardní sazba 

Rozdíl Plat 

[Kč/měsíc] 

VT 

[Kč/MWh] 

NT 

[Kč/MWh] 

Plat 

[Kč/měsíc] 

VT 

[Kč/MWh] 

NT 

[Kč/MWh] 

2012 60,00 2169,96 1298,76 60,00 2351,16 1352,76 -481,20 Kč 

2013 60,00 2169,96 1298,76 60,50 2185,62 1308,37 -58,46 Kč 

2014 60,00 2169,96 1298,76 72,60 1862,55 1117,19 863,07 Kč 

    

Úspora proti fixní sazbě: 323,41 Kč 

Tabulka 8: Porovnání fixní sazby D25d vůči standardní v letech 2012-2014 

 

ČEZ    

C25d 

Fixní sazba Standardní sazba 

Rozdíl Plat 

[Kč/měsíc] 

VT 

[Kč/MWh] 

NT 

[Kč/MWh] 

Plat 

[Kč/měsíc] 

VT 

[Kč/MWh] 

NT 

[Kč/MWh] 

2012 54,45 2352,24 1496,77 54,45 2486,55 1562,11 -412,37 Kč 

2013 54,45 2352,24 1496,77 54,45 2349,82 1495,56 7,50 Kč 

2014 54,45 2352,24 1496,77 66,55 1997,71 1271,71 1 058,99 Kč 

    

Úspora proti fixní sazbě: 654,13 Kč 

Tabulka 9: Porovnání fixní sazby C25d vůči standardní v letech 2012-2014 
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Zhodnocení jsem provedl pro modelový příklad sazby D25d a C25d při roční spotřebě ve VT 

2 MWh a v NT 2,2 MWh. Pro fixní obě sazby byl rok 2012 výhodnější oproti standardním 

sazbám. V roce 2013 přišlo zlevnění cen standardních sazeb a ty se proto téměř vyrovnaly cenám 

fixním z předchozího roku. Ještě před příchodem roku 2014 se hodně diskutovalo o přicházejícím 

sniţování cen elektřiny a opravdu ceny na tento rok jsou znatelně niţší, coţ se při stejné spotřebě 

projeví tak, ţe zákazníci se standardními sazbami ušetří stovky aţ tisíce Kč v porovnání 

s předchozími lety. Podstatné ale je, ţe při součtu úspor a ztrát za roky 2012 aţ 2014 se ukazuje, 

ţe zákazníci, kteří si v roce 2012 zafixovali cenu silové elektřiny, nyní prodělávají v porovnání se 

zákazníky, kterým se cena elektřiny mění v průběhu roku. Pro tento modelový příklad jsou to 

roční úspory v řádech stovek Kč ve prospěch standardních sazeb. 
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6 ZÁVĚR 

6.1 Sazby a jejich porovnání 

Cena elektřiny byla po liberalizaci trhu rozdělena na několik sloţek. Nejpodstatnější části 

tvoří cena za distribuci a cena za silovou elektřinu. Obchodník s elektřinou mám přímý vliv 

pouze na cenu silové elektřiny, protoţe cena za distribuci je pravidelně stanovována 

Energetickým regulačním úřadem a to na celý následující kalendářní rok. Největším lákadlem je 

pro potenciální zákazníky cena, která podléhá konkurenci a zákazník si můţe svobodně zvolit 

obchodníka, od kterého bude elektřinu odebírat. Po volbě obchodníka se zákazník musí 

rozhodnout, zda si nechá cenu silové elektřiny zafixovat na jeden aţ tři roky nebo se mu bude 

cena měnit v závislosti na ceně na burze. Podle výpočtů ve čtvrté kapitole, zákazníci, kteří si 

nechali zafixovat cenu v roce 2012 aţ do konce roku 2014, tj. na tři roky, mohou prodělat ve 

srovnání se standardními sazbami, protoţe cena silové elektřiny klesá. Jde o rozdíl v řádech 

stovek Kč. Vycházel jsem z hodnoty spotřeby vhodné pro odběrné místo se sazbou D25d a C25d, 

kdy byla spotřeba ve VT 2 MWh a v NT 2,2 MWh a fixace silové elektřiny na dobu 2012 aţ 

2014. Tyto i následující výsledky jsou vztaţeny na distribuční území E.ON, Jiţní Morava a 

obchodník je Global Energy. 

Při výběru vhodné sazby pro konkrétní odběrné místo je rozhodující spotřeba. Pokud se jedná o 

místo s nízkou spotřebou po celý den, pak bude pravděpodobně vhodná sazba 01d nebo 02d. Tyto 

sazby mají pouze vysoký tarif a lze si jednoduše spočítat výslednou cenu za elektřinu při 

konkrétní spotřebě. U následujících sazeb, které jsou dvoutarifové, je nutné zváţit potřebný počet 

hodin nízkého tarifu, čímţ se výpočet komplikuje. S rostoucím počtem hodin nízkého tarifu se 

zároveň cena za MWh v NT zvyšuje. 

Pro domácnosti jsou ceny většinou pevně dány ceníkem na daný rok, ale podnikatelé mají 

v tomto větší volnost. S podnikateli a velkoodběrateli většinou obchodník jedná o konečné ceně. 

Uvedené výpočty výhodnosti sazeb pro podnikatele jsou pouze orientační a ukazují jednu 

z moţností stanovení ceny za odběr elektřiny podle daného ceníku, k této moţnosti se ale 

nepřistupuje často. Při výpočtu výhodnosti jednotlivých sazeb pro domácnosti i podnikatele jsem 

uvedenou metodou výpočtu porovnával od jakého poměru spotřeby mezi VT a NT se vyplatí 

změnit sazbu. Vypočtené poměry jsou pouze orientační a podle zvoleného vzorce bylo moţné 

spočítat hraniční poměry spotřeby pouze pro sazby od 01d po 35d. Pro výpočet jsem zvolil jistič 

3x25 A, od kterého se odvíjí celková cena za distribuci. Mezní poměry spotřeby byly u 

domácností jiné neţ u podnikatelů, ale v obou případech se ukazovalo výhodnější, se zvyšující se 

spotřebou, mít co nejvíce spotřebované elektřiny v době NT, coţ je i důvod existence sazeb 

s různými délkami NT. Pro porovnání sazby 45d bylo nutné změnit způsob výpočtu, protoţe jiţ 

nebylo moţné najít mezní poměr spotřeby standardní metodou výpočtu. Zvolil jsem tedy 

hypotézu, ţe rodinný dům má spotřebu 20 MWh rovnoměrně rozloţenou po celý den. Porovnal 

jsem sazby D25d, D35d a D45d, kdy kaţdá ze sazeb má jinou délku NT a tedy i jinou spotřebu 

v NT. Pouţil jsem jistič 3x32 A. I přes vyšší cenu elektřiny v NT se potvrdilo, ţe sazba D45d je 

pro tento model spotřeby výhodnější neţ předešlé dvě sazby. Rozdíly v ceně byly znatelné, 

v řádech tisíců Kč. 
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6.2 Budoucnost 

Vzhledem k rostoucímu mnoţství elektřiny vyrobené z OZE, budou v budoucnu distributoři 

muset vymyslet nové tarify, které by umoţnily proměnlivé spínání NT podle potřeb elektrizační 

soustavy. Podobné pokusné programy jiţ probíhají, ale jejich vyladění a nasazení do 

plnohodnotného provozu se dočkáme aţ v budoucnu. Nové spínání zařízení v NT bude 

proměnlivé během dne a nebudou tedy pevně dány hodiny, kdy běţí zařízení v NT, jak je tomu 

dnes. Můţe se stát, ţe bude potřeba spustit NT například na půl hodiny a poté zase obnovit VT. 

Za toto, do určité míry, nepohodlí pro zákazníka mu můţe být nabídnuta například niţší cena za 

odebranou elektřinu. Tyto nové tarify by mohly být pouţity za předpokladu, ţe podíl elektřiny 

vyrobené z OZE přeroste přes určitou hranici, kdy nebude snadné spotřebovat přebytečnou 

elektřinu vyrobenou z OZE, protoţe právě více neţ obvykle fouká vítr a svítí Slunce. OZE jsou 

šetrnější k ţivotnímu prostředí, ale poskytují také zdroj energie o prakticky nepředvídatelném 

výkonu a pokud dojde k masivnímu rozšíření těchto zdrojů, tak můţe dojít k tomu, ţe bude 

v jednom okamţiku nedostatek energie v síti a v jiném zase přebytek, který můţe v extrémním 

případě způsobit i rozpad elektrizační soustavy. 
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Tabulka 17: Přehled cen sazby D61d  



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Cena elektřiny a volba vhodné distribuční sazby 

 

69 

Fixní sazba D01d a D02d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Standard FIX 

E.ON Energie, 
produkt 

ElektřinaKlasik FIX 

Pražská energetika, 
produkt FIX Klasik 24 

3 

Global Energy, 
produkt G-Standard 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1748,76 1750,00 1696,40 1621,40 

Stálý plat [Kč/měsíc] 60,00 58,00 59,29 54,45 

Tabulka 18: Přehled cen fixních sazeb D01d a D02d 

Fixní sazba D25d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Akumulace 8 FIX 

E.ON Energie, 
produkt 

ElektřinaAku FIX 

Pražská energetika, 
produkt FIX Aku 8 3 

Global Energy, 
produkt G-Aku 8 FIX 

(2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2169,96 2201,00 1903,30 1992,87 

NT [Kč/MWh] 1298,76 1253,00 1396,30 1240,25 

Stálý plat [Kč/měsíc] 60,00 58,00 59,29 54,45 

Tabulka 19: Přehled cen fixní sazby D25d 

Fixní sazba D35d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 
Akumulace 16 FIX 

E.ON Energie, 
produkt 

ElektřinaKombi FIX 

Pražská energetika, 
produkt FIX Kombi 16 

3 

Global Energy, 
produkt G-Aku 16 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2319,96 2296,00 1975,90 2135,65 

NT [Kč/MWh] 1645,56 1584,00 1497,90 1450,79 

Stálý plat [Kč/měsíc] 60,00 58,00 59,29 54,45 

Tabulka 20: Přehled cen fixní sazby D35d 

Fixní sazba D45d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Přímotop FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

ElektřinaPřímotop 

Pražská energetika, 
produkt FIX Přímotop 

20 3 

Global Energy, 
produkt G-Aku 16 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2079,96 2063,00 1899,70 1881,55 

NT [Kč/MWh] 1815,96 1757,00 1689,10 1621,40 

Stálý plat [Kč/měsíc] 60,00 58,00 59,29 54,45 

Tabulka 21: Přehled cen fixní sazby D45d 

Fixní sazba D55d a D56d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Tepelné čerpadlo 
FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

ElektřinaPřímotop 

Pražská energetika, 
produkt FIX TČ 22 3 

Global Energy, 
produkt G-

Přímotop FIX 
(2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1890,36 2063,00 1857,30 1784,75 

NT [Kč/MWh] 1819,56 1757,00 1588,70 1632,29 

Stálý plat [Kč/měsíc] 60,00 58,00 59,29 54,45 

Tabulka 22: Přehled cen fixních sazeb D55d a D56d  
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Standardní sazba D01d a D02d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Standard 
Pražská energetika, 
produkt Klasik 24 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1501,97 1442,00 

Stálý plat [Kč/měsíc] 72,60 95,59 

Tabulka 23: Přehled cen standardních sazeb D01d a D02d pro rok 2014 

Standardní sazba D25d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Akumulace 8 
Pražská energetika, 

produkt Aku 8 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1862,55 1803,00 

NT [Kč/MWh] 1117,19 1072,00 

Stálý plat [Kč/měsíc] 72,60 95,59 

Tabulka 24: Přehled cen standardní sazby D25d  pro rok 2014 

Standardní sazba D35d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Akumulace 16 
Pražská energetika, 

produkt Aku 16 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1992,02 1620,00 

NT [Kč/MWh] 1414,85 1228,00 

Stálý plat [Kč/měsíc] 72,60 95,59 

Tabulka 25: Přehled cen standardní sazby D35d  pro rok 2014 

Standardní sazba D45d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Přímotop 
Pražská energetika, 

produkt Přímotop 20 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1786,32 1718,00 

NT [Kč/MWh] 1560,05 1479,00 

Stálý plat [Kč/měsíc] 72,60 95,59 

Tabulka 26: Přehled cen standardní sazby D45d  pro rok 2014 

Standardní sazba D55d a D56d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Tepelné čerpadlo 
Pražská energetika, 

produkt TČ 22 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1622,97 1523,00 

NT [Kč/MWh] 1562,47 1303,00 

Stálý plat [Kč/měsíc] 72,60 95,59 

Tabulka 27: Přehled cen standardních sazeb D55d a D56d pro rok 2014  
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Tabulka 28: Přehled cen sazby C01d  
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Tabulka 29: Přehled cen sazby C02d  
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Tabulka 30: Přehled cen sazby C25d  
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Tabulka 31: Přehled cen sazby C35d  
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Tabulka 32: Přehled cen sazby C45d  
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Tabulka 33: Přehled cen sazby C55d  
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Tabulka 34: Přehled cen sazby C56d  
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C60d 

ČEZ Prodej, produkt Neměřené odběry 
23,11 Kč za každých 10 W instalovaného 
výkonu nebo za odběrné místo. 

Tabulka 35: Přehled cen sazby C60d 

 

C61d 

ČEZ Prodej, produkt Neměřené odběry 
27,02 Kč za každých 10 W instalovaného 
výkonu. 

Tabulka 36: Přehled cen sazby C61d  
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Tabulka 37: Přehled cen sazby C62d  
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Fixní sazba C01d a C02d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Standard FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

StandardPower 

Pražská energetika, 
produkt FIX Klasik 

24 3 

Global Energy, 
produkt G-Standard 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2086,04 2076,00 2041,27 1765,39 

Stálý plat [Kč/měsíc] 54,45 58,00 71,39 54,45 

Tabulka 38: Přehled cen fixních sazeb C01d a C02d 

Fixní sazba C25d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Akumulace 8 FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

StandardPowerAku 

Pražská energetika, 
produkt FIX Aku 8 3 

Global Energy, 
produkt G-Aku 8 FIX 

(2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2352,24 2342,00 2175,58 1978,35 

NT [Kč/MWh] 1496,77 1471,00 1454,42 1292,28 

Stálý plat [Kč/měsíc] 54,45 58,00 71,39 54,45 

Tabulka 39: Přehled cen fixní sazby C25d 

Fixní sazba C35d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 
Akumulace 16 FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

StandardPowerCombi 

Pražská energetika, 
produkt FIX Kombi 

16 3 

Global Energy, 
produkt G-Aku 16 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2115,08 2161,00 2196,15 1845,25 

NT [Kč/MWh] 1963,83 1918,00 1713,36 1710,94 

Stálý plat [Kč/měsíc] 54,45 58,00 71,39 54,45 

Tabulka 40: Přehled cen fixní sazby C35d 

Fixní sazba C45d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Přímotop FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

StandardPowerDirect 

Pražská energetika, 
produkt FIX 

Přímotop 20 3 

Global Energy, 
produkt G-Aku 16 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2245,76 2233,00 2207,04 2018,28 

NT [Kč/MWh] 1979,56 1964,00 1952,94 1743,61 

Stálý plat [Kč/měsíc] 54,45 58,00 71,39 54,45 

Tabulka 41: Přehled cen fixní sazby C45d 

Fixní sazba C55d a C56d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 
Tepelné čerpadlo FIX 

E.ON Energie, 
produkt FIX 

StandardPowerDirect 

Pražská energetika, 
produkt FIX TČ 22 3 

Global Energy, 
produkt G-Přímotop 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 2105,40 2233,00 2121,13 2018,28 

NT [Kč/MWh] 2012,23 1964,00 1825,89 1752,08 

Stálý plat [Kč/měsíc] 54,45 58,00 71,39 54,45 

Tabulka 42: Přehled cen fixních sazeb C55d a C56d 
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Fixní sazba C62d 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 
Tepelné čerpadlo FIX 

E.ON Energie, produkt FIX 
StandardPowerLight 

Global Energy, 
produkt G-Přímotop 

FIX (2013) 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1386,66 1559,00 1433,85 

Stálý plat [Kč/měsíc] 54,45 58,00 54,45 

Tabulka 43: Přehled cen fixní sazby C62d 

Standardní sazba C01d a C02d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Standard 
Pražská energetika, 
produkt Klasik 24 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1771,44 1755,71 

Stálý plat [Kč/měsíc] 66,55 119,79 

Tabulka 44: Přehled cen standardních sazeb C01d a C02d pro rok 2014 

Standardní sazba C25d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Akumulace 8 
Pražská energetika, 

produkt Aku 8 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1997,71 1923,90 

NT [Kč/MWh] 1271,71 1251,14 

Stálý plat [Kč/měsíc] 66,55 119,79 

Tabulka 45: Přehled cen standardní sazby C25d pro rok 2014 

Standardní sazba C35d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Akumulace 16 
Pražská energetika, 
produkt Kombi 16 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1795,64 1779,91 

NT [Kč/MWh] 1667,38 1513,71 

Stálý plat [Kč/měsíc] 66,55 119,79 

Tabulka 46: Přehled cen standardní sazby C35d pro rok 2014 

Standardní sazba C45d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Přímotop 
Pražská energetika, 

produkt Přímotop 20 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1906,96 1898,49 

NT [Kč/MWh] 1680,69 1679,48 

Stálý plat [Kč/měsíc] 66,55 119,79 

Tabulka 47: Přehled cen standardní sazby C45d pro rok 2014 
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Standardní sazba C55d a C56d pro rok 2014 

Distributor 
ČEZ Prodej, produkt 

Tepelné čerpadlo 
Pražská energetika, 

produkt TČ 22 

Cena za 
dodávku 

Dodané množství 

VT [Kč/MWh] 1787,17 1760,55 

NT [Kč/MWh] 1708,52 1514,92 

Stálý plat [Kč/měsíc] 66,55 119,79 

Tabulka 48: Přehled cen standardních sazeb C55d a C56d pro rok 2014 

 


