
Vyjádření k návrhu Nové tarifní soustavy (NTS) v elektroenergetice 
 

Po zadání údajů o odběru elektrické energie v roce 2015, v mém bytě 2+1, obývaném čtyřčlennou rodinou, 

vygenerovala "kalkulačka" následující výsledek: 

"Celková roční platba v NTS za elektřinu je vyšší o 2 227,70 Kč (26,79%) než v STS (včetně DPH)." 

Tento výsledek je pro mou domácnost, v níž se dlouhodobě snažíme o úsporné využití elektrické energie, negativním 

zjištěním. 

Současnou podobou návrhu Nové tarifní struktury se cítím poškozen a s její podstatou, tedy výrazným finančním 

zatížením málo členných nebo jako v mém případě úsporných domácností zásadně nesouhlasím. 

Předpokládaný nárůst podílu paušální složky ceny na roční platbě za distribuci elektřiny zcela zpochybňuje smysl 

úsporných opatření, která jsem v domácnosti učinil.  

 

Věřím, že pro mou domácnost využívající nejběžnější tarif D02d najdete v rámci přípravy NTS optimálnější řešení, než 

představuje aktuálně navržená varianta. 

 

Po odeslání dotazu připomínky jsem mailem obdržel následující akceptační text: 

„Děkujeme, že jste se zapojili do konzultačního procesu k nové tarifní struktuře v elektroenergetice. Na Vaše dotazy a 

připomínky bude odpovězeno v závislosti na charakteru a množství doručených dotazů a připomínek. Odpovědi na 

některé často kladené dotazy (které budou průběžně aktualizovány) můžete nalézt na našem webu v sekci „Elektřina – 

Nová tarifní struktura - Často kladené dotazy“. 

 

Je třeba, aby se vyjádřilo maximum odběratelů elektrického proudu. Energetický regulační úřad nedávnými slovy své 

předsedkyně deklaruje úmysl přihlédnout k jejich názoru a nepoškodit celé skupiny obyvatel, kteří na rozdíl od 

velkých odběratelů mají jen omezenou možnost lobovat. 

Lhůta pro podávání dotazů a připomínek je plánovaná do 30. 6. 2016.  

 

 

 

Srozumitelný komentář k možným dopadům NTS si prostudujte zde. 

  

http://www.novatarifnistruktura.cz/nn.php?typ=doma
http://www.eru.cz/kontaktni-formular/nova-tarifni-struktura-v-elektroenergetice
http://byznys.ihned.cz/c1-65157980-za-elektrinu-se-ma-platit-podle-velikosti-jistice-jak-to-zmeni-trh-ptejte-se-sefky-eru-vitaskove
http://byznys.ihned.cz/c1-65157980-za-elektrinu-se-ma-platit-podle-velikosti-jistice-jak-to-zmeni-trh-ptejte-se-sefky-eru-vitaskove
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/01/nove_tarify.pdf


Odpověď ERÚ ze dne 6. 4. 2016 
 

Vážený pane, 
 
v úvodu nám dovolte konstatovat, že toto vyjádření Energetického regulačního úřadu k nové tarifní struktuře má 
pouze obecný a informativní charakter, který vychází výhradně z informací poskytnutých Energetickému regulačnímu 
úřadu jeho adresátem, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve 
smyslu ustanovení § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého 
adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření 
všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem. 
 
Platby za regulované složky podle nové tarifní struktury jsou navržené takovým způsobem, aby odrážely rozdělení 
nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složku ceny. Navržené ceny odpovídají skutečným nákladům 
na elektrizační soustavu, které příslušný odběratel svým odběrným místem s daným charakterem odběru a způsobem 
připojení vyvolá. Objem finančních prostředků vybraných regulovanými společnostmi z regulovaných složek ceny 
elektřiny zůstane v nové tarifní struktuře stejný jako dnes, nevybere se tedy více peněz.  
 
Podstatná část nákladů na zajištění regulovaných služeb má charakter fixních nákladů nezávislých na odebraném 
množství elektřiny, avšak od zákazníků je v současnosti tato fixní část nákladů vybírána v závislosti na velikosti jejich 
odebraného množství elektřiny. Fixní náklady (provozování, údržba, opravy, obnova a výstavba soustavy) však nejsou 
na odebraném množství elektřiny závislé. S rozvojem decentrální výroby elektřiny se počítá s poklesem odebraného 
množství elektřiny, a pokud by nedošlo k žádné změně, bude se regulovaná cena za odebrané množství elektřiny v 
budoucnu výrazně zvyšovat. Toto zvýšení by uhradily skupiny zákazníků, kteří nemohou mít z technických nebo 
finančních důvodů decentrální zdroj elektřiny, tedy především sociálně slabší zákazníci. Tomu chce Energetický 
regulační úřad zabránit. 
 
I v nové tarifní struktuře bude cena za komoditu - silovou elektřinu, která tvoří průměrně 43 % z celkové ceny 
elektřiny, převážně vztažena na odebrané množství elektřiny. Model nové tarifní struktury tedy nemotivuje ke 
zvyšování spotřeby elektřiny a není neekologický, silová elektřina bude i nadále hrazena za odebrané množství 
elektřiny a stále bude platit princip, že s úsporou silové elektřiny uspoří zákazník i na platbě za elektřinu. Dále se na 
většinu zákazníků na hladině nízkého napětí uplatní omezení celkové platby za složku ceny na podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů energie ve výši součinu částky 495 Kč/MWh a odebraného množství elektřiny, z čehož plyne, 
že za každou nespotřebovanou MWh zákazník ušetří přibližně 2 000 Kč oproti situaci, kdy by tuto elektřinu 
spotřeboval. 
 
V současnosti zveřejněná nová tarifní struktura je prostý matematický model, který říká, jaké náklady v soustavě 
jednotlivá odběrná místa vyvolávají, nejedná se o konečný model, který má být na hladině nízkého napětí spuštěn 
nejdříve v roce 2019. Tento matematický model byl uvolněn pro připomínky všech zákazníků, které jsou pro 
Energetický regulační úřad velmi důležité a dávají nám potřebnou zpětnou vazbu pro úpravu návrhu. Konečná podoba 
nové tarifní struktury bude vycházet z představeného matematického modelu, který však bude na základě 
obdržených připomínek od zákazníků vyvážen tak, aby nebyla žádná skupina zákazníků poškozena. 
 
Děkujeme za Váš podnět, poskytnutý v rámci veřejného konzultačního procesu, který pomůže vyhodnotit a případně 
vylepšit novou tarifní strukturu. 
 
 

 
 

Energetický regulační úřad 
Dislokované pracoviště Praha 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha7 
T: +420 255 715 400 
E: nts@eru.cz 
www.eru.cz 

mailto:nts@eru.cz
http://www.eru.cz/

