AGUSEN – agentura úspor energií

Podstatné změny uvedené v Cenovém rozhodnutí ERÚ 7/2016 a 8/2016, kterým se stanovují ceny
za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny pro rok 2017.

Změny pro sítě nízkého napětí (NN)
Sazby:
 C 01d a D 01d - tyto sazby mohou být od 1. dubna 2017 nově přiznány pouze pro odběrná
nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Z tohoto důvodu nelze
do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 připojit
výrobnu elektřiny (ani mikrozdroje do 10 kW).
Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná
nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před
elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo
předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou
hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
(dříve byly tyto sazby přiznávány bez jakéhokoliv omezení, nyní jsou bez omezení pouze sazby
C02d C03d a D02d)
 C 35d, C45d - tyto sazby mohou být přiznány pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se
rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31.
března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 C 46d – nová sazba (jenž nahrazuje od 1. 4. 2017 C 35d a C 45d) přiznávaná od 1. 4. 2017,
u které jsou podstatně vyšší platby za distribuci ve VT i NT i za jistič - viz tabulka

Distribuční území

dříve

nově

ČEZ Distribuce

C 45d

C 46d

sazba VT/MWh v Kč

256,38

2 545,33

sazba NT/MWh v Kč

60,96

131,21

jistič 160A/měsíc v Kč

6 156

12 094

Dále musí být hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro
ohřev užitkové vody napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím
zařízením (tzn. samostatný elektroměr, samostatný přívod).
Tepelný výkon hybridních a přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným
ztrátám vytápěného objektu.
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Dnem 1. ledna 2017 zanikají některé distribuční sazby (C61d a D55d) definované cenovým
rozhodnutím č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015. U odběratelů elektřiny, kteří nepožádali o
změnu sazby nejpozději k 1. lednu 2017, se mění distribuční sazba k 1. lednu 2017 následovně:

Odběratel kategorie C
Distribuční sazba Distribuční sazba
k 31. 12. 2016
od 1. ledna 2017
C 61d
C 60d
Odběratel kategorie D
Distribuční sazba Distribuční sazba
k 31. 12. 2016
od 1. ledna 2017
D 55d
D 56d
Platby Příspěvku na OZE pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční hladině NN na
základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních
sazeb podle jiného právního předpisu je 18,01 Kč/A/měsíc (v roce 2016 to bylo 23,96 Kč)
Platby za dimenzi jističe i distribuci se snížili o několik procent ve všech tarifech i u všech hodnot
jističů pro distributora ČEZ Distribuce, u všech ostatních distributorů došlo ke zvýšení těchto cen
o několik procent.
Cena za služby OTE celková pro rok 2017 činí 4,90 Kč (loni 6,58) za OM a měsíc.

Změny pro sítě vysokého napětí (VN)
Pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na
napěťové hladině VN na základě sjednaného rezervovaného příkonu je složka ceny na POZE ve
výši 78 289,70 Kč/MW/měsíc (loni 104 174,51 Kč/MW/měsíc)
Platby za rezervované kapacity (RRK a MRK) se o 0,5 procent snížili pro distributora ČEZ
Distribuce a pro ostatní distributory se o několik málo procent zvýšili (E.ON Distribuce cca 10%,
PRE Distribuce cca 3%)
U všech distributorů se snížila platba za použití sítí VN v průměru o 5%
Platba za systémové služby se snížila na 93,94 Kč/MWh (loni 99,71 Kč/MWh)
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