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Symboly a zkratky 
 

AMM                Automatic meter management  

CDS                 Centrální datový sklad  

ČR                   Česká republika  

DSR                 Demand side response 

ERÚ                 Energetický regulační úřad  

ES                    Elektrizační  soustava 

EZ                    Energetický zákon (č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších přepisů)  

FVE                  Fotovoltaická elektrárna  

HDO                 Hromadné dálkové ovládání  

IS                     Informační systém  

KZ                    Konečný zákazník  

LDS                  Lokální distribuční soustava  

MOO                 Maloodběr obyvatelstva  

MOP                 Podnikatelský maloodběr  

NM                   Naměřené maximum  

NN                   Nízké napětí  

NT                    Nízký tarif  

NTS                  Nová tarifní struktura  

NTP                  Nová tarifní politika 

OPM                 Odběrné nebo předávací místo  

OTE                  Operátor trhu s elektřinou a plynem  

PDS                  Provozovatel distribuční soustavy  

POZE                Podporované zdroje elektřiny 

PS                    Přenosová soustava  

RDS                  Regionální distribuční soustava  

RK                    Rezervovaná kapacita  

RP                    Rezervovaný příkon 

SE                    Silová elektřina  

SG                    Smart grids (inteligentní sítě)  

SS                    Systémové služby  

TČ                    Tepelné čerpadlo  

VN                    Vysoké napětí  

VT                    Vysoký tarif  

VVN                  Velmi vysoké napětí  

 

 



   

6  

 

PMAC  Project management and consulting 

1.  ÚVOD 

 

Cílem oponentury je posouzení návrhu struktury cen a tarifů pro novou regulační 
periodu. Při zpracování oponentního posudku se opíráme o praktické zkušenosti 
z provozu a obsluhy stávající elektroenergetické soustavy v návaznosti na 
předcházející tarifní struktury a aktuální či budoucí požadavky na tarifní politiku 
v České republice.  

Návrh nové tarifní politiky k  oponentuře byl předložen v hrubých rysech, a proto 
oponentura bude posuzovat zejména  koncepci nové tarifní politiky, navrhované 
vazby a strukturu jednotlivých položek. Dále budou posouzeny dopady na 
jednotlivé účastníky elektroenergetického trhu.  

Oponentura bude zahrnovat stanovené oblasti:  

 

 Posouzení správnosti vstupních předpokladů pro výpočet jednotlivých složek 
výše uvedených regulovaných cen.  

 Podrobné posouzení doporučeného systému stanovení jednotlivých 
regulovaných cen přenosu, distribuce a ostatních složek regulovaných cen 
kromě ceny na úhradu nákladů spojených s  podporou elektřiny, posouzení 
silných a slabých stránek navržených principů.  

 Posouzení správnosti stanovení dopadů aplikace nové tarifní struktury na 
jednotlivé definované účastníky trhu.  

 Porovnání navrženého tarifního systému s  používanými principy v okolních 
státech. 

 Celkové posouzení a doporučení závěrů k jednotlivým částem studie „Návrh 
nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu“ včetně „Zásad pro 
stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4. regulačním období“.  

 

 

1 . 1  M a n a ž e r s k é  s h r n u t í  

 

Shrnutí oponentury je v přiložené prezentaci: 

 

Oponentní posudek ke studii

NÁVRH NOVÉ STRUKTURY CEN A TARIFŮ 
PRO NOVOU REGULAČNÍ PERIODU

management summary

07/2015

Ing. Martin MichekProject Management

And Consulting

PMAC
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2.  POSOUZENÍ VSTUPNÍCH PŘ EDPOKLADŮ   

 

V této kapitole se zabýváme posouzením vstupních předpokladů pro tvorbu nové 
tarifní politiky. Kapitola analyzuje nové požadavky vyplývající z  nedostatků 
stávajícího systému a dále posuzuje nastavení hlavních koncepčních změn nové 
tarifní politiky.   

 

 

2 . 1  V s t u p n í  p ř e d p o k l a d y  

 

Oblast vstupních předpokladů bude dále rozdělena do dvou kapitol. První 
kapitola analyzuje nedostatky stávajícího tarifního systému ČR a druhá kapitola 
definuje požadavky nové tarifní politiky.  

 

2.1.1  Analýza  hlavních nedostatků současného tar ifního 
systému  

 

Před vlastní tvorbou nové tarifní politiky byla provedena analýza hlavních 
nedostatků stávajícího tarifního systému, která je základním předpokladem pro 
tvorbu nové struktury a pro nastavení vazeb v rámci nové tarifní politiky.  
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Analýza nedostatků stávajícího tarifního systému byla transponována a doplněna 
požadavky, na které by se měla zacílit nová tarifní politika. 
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2.1.2  Požadavky nové tar ifní  pol i t iky  

Z hlediska očekávaných cílů a přínosů byly v  rámci oponentního návrhu 
definovány následující předpoklady požadavků, které by mohla naplnit nová 
tarifní politika v rámci nové struktury cen a tarifů.  

Předpokládané požadavky nové tarifní politiky: 

 

 

2 . 2  K o n c e p č n í  z mě n y  v  n o v é  t a r i f n í  p o l i t i c e   

Současný tarifní systém ve stávající době zajištuje regulovaným subjektům 
návratnost oprávněných nákladů, ale nereflektuje na aktuální probíhající změny 
energetiky. Stávající systém nesplňuje základní principy alokace skutečných 
nákladů na obnovu i provoz sítí a dává špatné signály konečným příjemcům 
energetických služeb. Systém nevede ani nemotivuje k  racionálním požadavkům 
na jejich skutečné energetické potřeby.  
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2.2.1  Posouzení  koncepčních změn   

Oblasti stávající tarifní struktury mají rozdílné drivery pro nastavení jednotlivých 
regulovaných položek, a proto některé vyžadují výrazné a jiné naopak pouze 
„kosmetické“ zásahy do tarifní struktury. Hlavní koncepční změny musí vycházet 
z aktuálních požadavků na energetickou soustavu a z  analýzy nedostatků 
současné tarifní struktury.  

Požadavky na hlavní koncepční změny v jednotlivých oblastech: 
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2.2.2  Posouzení  vstupních dat  NTP   

Studie NTP vychází z  podkladů pro výpočet regulovaných cen na rok 2014. Tyto 
podklady byly dále doplněny od provozovatelů regionálních distribučních 
společností o údaje o odběrných a předávacích místech na napěťových hladinách 
VVN a VN. 

 

Přehledy odběrných a předacích míst na napěťových hladinách VVN a VN byly 
doplněny a aktualizovány z databází regionálních distributorů.  
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Tyto hodnoty byly dále očištěny o OPM s nulovou rezervovanou kapacitou, o 
výrobce 1. kategorie a o OPM s  nulovou nebo nevykázanou spotřebou. I přes 
uvedené úpravy je počet OPM dostačující a transparentní pro návrh a 
modelování nové tarifní politiky.  

Poměr rezervovaného příkonu RP vůči naměřenému maximu NM ukazuje na 
nízkou motivaci zákazníků při aktualizaci RP. Tyto hodnoty pak vedou  k 
nehospodárnému a neefektivnímu dimenzování sítí. V  této oblasti je nutné 
zohlednit podmínky pro možné budoucí požadavky  na navýšení RP u jednotlivých 
OPM zákazníků.  

Pro zpřesnění poměrů zatížení zákazníků a toku transformací na jednotlivých 
napěťových hladinách byla vypracována hodinová  bilance toků elektřiny. Tato 
bilance lépe ukazuje na skutečné toky energií v  napěťových hladinách a je 
schopna podchytit změny toků v rámci nových trendů při současném nárůstu 
decentrální výroby.  

Graf č. 1 Hodinové bilance toků elektřiny – průměry za rok, příklad. 

 

 

Vzhledem k obtížnému sestavování hodinové bilance toku elektrické energie po 
napěťových hladinách je nutné stanovit takové budoucí podmínky a předpoklady, 
které umožní získat informace o skutečném rozložení toků (odběru a dodávky) a 
přetoků energie mezi jednotlivými napěťovými úrovněmi. Případně navrhnout jiný 
transparentní způsob na rozdělení oprávněných nákladů na jednotlivé hladiny 
v měnícím se energetickém prostředí, tzn. při očekávaném nárůstu decentrální 
výroby. 
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3.  STANOVENÍ JEDNOTLIVÝC H 
REGULOVANÝCH POLOŽEK  

 

Tato kapitola oponentního posudku se zabývá podrobným posouzením stanovení 
jednotlivých regulovaných cen přenosu, distribuce a ostatních složek 
regulovaných cen, kromě ceny na úhradu nákladů spojených s  podporou 
elektřiny. 

 

Dále budou v této kapitole posouzeny silné a  slabé stránky navržených principů 
pro stanovení a alokaci nákladů na jednotlivé položky.  

 

Nákladové drivery jednotlivých položek se vyvíjely  autonomně. Proto jsou podíly 
f ixních a variabilních nákladů v jednotlivých položkách i napěťových úrovních 
značně odlišné. 

 
Obecně byly alokační klíče fixních a variabilních nákladů na obsluhu a obnovu 
sítí navrženy k zakomponování do tří položek podle přiřazení stálých a 
proměnných nákladů:  

Cena za rezervovaný příkon – tato položka obecně pokrývá většinu fixních 
nákladových driverů vztahující se k  odběrnému a předacímu místu. Tato položka 
v sobě absorbuje potřebné náklady na zřízení a obnovu podílu elek trické sítě a 
dále náklady na obsluhu a provozování tohoto zařízení.  

Cena za OPM – tato položka je také fixního charakteru a absorbuje činnosti 
související s vybavením a obsluhou OPM. Jedná se o náklady měření, správu, 
zpracování a zúčtování dat včetně obsluhy OPM. Položka také zahrnuje náklady 
na řešení netechnických ztrát.  

Cena za odebírané množství – tato položka je variabilní a přímo úměrně závislá 
na odebíraném množství. Náklady za službu sítí jsou pokryty náklady na ztráty.   
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3 . 1  P o l o ž k a  za  p ř e n o s  

 

Regulovanou položkou za přenos se rozumí zajištění příkonu a dopravy elektřiny 
přes přenosovou síť. Stávající systém vychází z použití dvojsložkové ceny za 
naměřené maximum a použití sítě.  

Oblast přenosu má již historicky alokovány náklady podle skutečných 
nákladových driverů. Většina nákladů souvisejících s obnovou a provozem 
přenosové sítě byla alokována do složky za naměřené maximum (MW). Druhá 
složka za použití sítě je vztažena k  odběru z přenosové soustavy. 

V návrhu nové tarifní politiky nedošlo ke změnám a cena za přenos stále vychází 
z dvojsložkové ceny. Stále náklady vztahující se k  OPM zde nejsou 
předpokládány. Počet předávacích míst je nízký. Kalkulace nákladů na provoz a 
obsluhu OPM je specifická  a objemově jsou tyto náklady zanedbatelné vůči 
ostatním nákladům. 

Cena za přenos je specifická vzhledem k ostatním regulovaným položkám, 
protože jedinými příjemci jsou pouze provozovatelé RDS. Mezi provozovatelem 
přenosové sítě a provozovateli RDS je velké množství předacích míst. Toky 
energií závisí na stávajícím rozsahu a počtu předávacích bodů. Aktuální toky 
energií na rozhraní se mění dle času, ročního období a aktuálních potřeb 
odběratelů. 

  

3.1.1  Stálá  s ložka ceny za  přenos  

 

Stálá složka ceny za přenos není vztažena na rezervovaný příkon  jako 
u ostatních fixních položek obdobného charakteru, ale je vztažena na saldo 
naměřených maxim jednotlivých RDS. Investiční výdaje PS jsou úměrné 
rezervovanému příkonu soustavy, ale charakteristika provozu je odlišná proti 
klasickým odběrným a předacím místům.   

Předací místa RDS mají jinou provozní charakteristiku než klasická předací 
místa, kde zákazník přímo ovlivňuje a řídí tok energie v  OPM. Regulace toku 
v předacích místech není možná , shodně jako v případě klasických OPM. 
Z těchto důvodů jsou bilanční salda naměřených maxim objektivnější než prostý 
součet RP. Bilanční sumy odběrů RDS jsou v podstatě neměnné. Toky energií 
v předacích místech závisí na aktuálních požadavcích zákazníků a aktuálním 
zapojení sítí. Suma naměřených maxim vychází z  vyhodnocení průměrů maxim 
bilančních sad za 4 zimní měsíce posledních 3 roků.  

 

3.1.2  Proměnná s ložka ceny za  přenos  

 

Ve variabilní složce ceny za přenos nedochází k  žádným změnám proti 
stávajícímu stavu. Cena za dopravu je vztažena na objem přenesené energie 
v MWH. Ceny vychází z ocenění ztrát při přenosu EE. Příjemci služby jsou kromě 
RDS výrobci odebírající elektřinu a PVE v režimu čerpání.  
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3.1.3  Si lné stránky ceny za  přenos  

 

 

 

3.1.4  Slabé stránky ceny za  přenos  

 

 

 

 

3 . 2  P o l o ž k a  s y s t ém o v ý c h  s l u ž e b  

 

Regulovaná položka za systémové služby kryje náklady na podpůrné služby.  
Stávající položka byla variabilní, ale nově bude položka vztažena k  f ixní 
základně. Cena za systémové služby bude jednosložková. 

Cena za systémové služby bude na napěťové hladině VVN a VN vztažena na 
rezervovaný příkon a na hladině NN velikostí hlavního jističe.  

 

3.2.1  Cena systémových s lužeb  

 

Cena za systémové služby je vztažena na rezervovaný příkon . Cena je stanovena 
jednotná pro celou ČR, pro zákazníky na hladině VVN a VN v Kč/MW 
rezervovaného příkonu a v Kč/A pro zákazníky na hladině NN.  

V případě překročení RP zaplatí zákazník penalizační platbu za systémové 
služby. Oblast penalizace dokument k  oponentuře neřeší. 

Rozdělení nákladů na systémové služby bude rozděleno  podle ročního průměru 
nesoudobých maxim na všech napěťových hladinách. Pro vlastní alokaci nákladů 
se jednotlivé napěťové hladiny podělí sumou rezervovanou příkonů.  
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Na hladinách VVN a VN se předpokládá výrazná redukce RP po zavedení NTP do 
praxe. Pro alokaci nákladů VVN a VN byly hodnoty RP sníženy na 1,2 násobek 
naměřeného maxima. Na hladině NN se nepředpokládají výrazné změny 
v hodnotách hlavního jističe. U jističů nad 3x40A bude uplatněna cenová 
progrese. 

 

3.2.2  Si lné stránky ceny za  systémové s lužby  

 

 

 

3.2.3  Slabé stránky ceny za  systémové s lužby  

 

 
 

 

3 . 3  P o l o ž k a  z a  č i n n o s t  O T E  

 

Regulovaná položka za činnosti OTE kryje náklady na činnost OTE a poplatek na 
činnost ERU. Stávající položka byla var iabilní, ale nově bude položka vztažena 
k fixní základně. Cena za činnost OTE bude jednosložková.  

Cena za činnost OTE bude na všech napěťových hladinách vztažena na odběrné 
nebo předací místo. 

3.3.1  Cena za  č innost  OTE  

 

Cena za činnost OTE je vztažena na odběrné nebo předací místo.  Cena je 
stanovena jednotná pro celou ČR na všech napěťových hladinách.  Cena za 
činnost OTE zahrnuje podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb. poplatek na činnost 
ERU. 
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Regulované náklady na činnost OTE zahrnují zúčtování toku energií, správu 
registrace OPM, centrálního datového skladu a vypořádání POZE. Dále jsou 
v položce na činnost OTE zahrnuty náklady na provoz ERU.  

 

3.3.2  Si lné stránky ceny za  č innost  OTE  

 

 

 

3.3.3  Slabé stránky ceny za  činnost  OTE  

 

 

 

 

3 . 4  P o l o ž k a  za  d i s t r i b u c i  

 

Regulovanou položkou za distribuci se rozumí zajištění příkonu a dopravy 
elektřiny přes distribuční síť. Stávající systém vychází z  použití dvojsložkové 
ceny. První složkou je cena za použití sítí, druhou složkou je cena za 
rezervovaný příkon na hladině VVN , VN a cenou za hlavní jistič na hladině NN. 
Ceny na napěťových hladinách jsou stanoveny individuálně.  

V minulosti byla značná část nákladů na distribuci alokována k  množství 
odebírané energie. Alokace nebyly po napěťových hladinách vyvážené . Nižší 
napěťové hladiny obsahovaly vyšší poměr variabilních nákladů  než VVN a VN. 
Z aktuální analýzy nákladových položek vyplývá, že většina nákladů na distribuci 
má fixní charakter. Jedinou oblastí nákladů, která má variabilní charakter , jsou 
náklady na ztráty.  

V návrhu nové tarifní politiky byly definovány tří základní nákladové drivery. Fixní 
část nákladů byla rozdělena na dvě základní oblasti navázané na činnosti 
provozovatelů distribučních soustav. První oblast í jsou činnosti související se 
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zajištěním rezervovaného příkonu a druhou ob lastí jsou činnosti vztahující se 
k odběrnému a předacímu místu.  Třetí variabilní složka je vázána na odebírané 
množství elektrické energie.  

 

3.4.1  Stálá  s ložka ceny za  distr ibuci  

 

Stálá složka ceny za přenos  je složena z ceny za příkon a ceny za OPM. Většina 
fixních nákladů byla přiřazena ke složce za příkon, která kryje  náklady na provoz, 
obsluhu a obnovu distribuční sítě.  Druhá část f ixních nákladů je vztažena k  OPM. 

Fixní náklady na OPM kryjí náklady na obsluhu OPM, náklady na odečty, 
zúčtování a měření. Tyto náklady nejsou závislé na výkonovém požadavku 
zákazníka, ale závisí zejména na typu měření. Vzhledem k  zvyšujícím se 
požadavkům na četnost sběru dat a zvyšující se dostupnosti úrovně měřidel 
dochází k postupné výměně měřidel za inteligentní soupravy na všech 
napěťových hladinách.  

 

3.4.1.1  Cena za OPM  

 

Cenu měření dle jednotlivých typů měření lze jednotlivě kalkulovat. Jednotlivé 
typy mají různé investiční a provozní náklady, náklady na obsluhu, předávání dat,  
fakturaci, která vyplývá z četnosti a obsahu zpracovávaných dat. Investiční 
náklady jednotlivých typů měření se dle napěťových úrovní nemění. Provozování 
měření může mít rozdílné náklady dle jednotlivých napěťových úrovní.   

Základní rozdělení elektroměrů je následující (měření typu S není v návrhu NTP 
zahrnuto): 

 Měření typu A - průběhové s denním přenosem dat, 

 Měření typu B - průběhové s měsíčním přenosem dat, 

 Měření typu S - průběhové měření s j iným přenosem dat než A a B,  

 Měření typu C - neprůběhové s ročním odečtem. 

Kromě provozních nákladů měření jsou do položky měření zahrnuty i náklady za 
správu měřící techniky, náklady na předávání dat a fakturaci. Průběhová měření 
předpokládají fakturaci 1x měsíčně a neprůběhová 1x ročně. Na napěťových 
hladinách je více než jeden typ měření, a proto je nutno jednot livé náklady 
kalkulovat podle jednotlivých typů měření. Náklady na neprůběhové měření 
vycházejí z celkových nákladů měření na NN snížených o průběhová měření.  
V rámci NTP se předpokládá shodná cena dle typu měření na všech napěťových 
hladinách.  

Cena za obsluhu OPM zahrnuje náklady na smluvní oblast, změnová řízení, 
podporu zákazníka/výrobce, kontrolu OPM apod. Jde o celý soubor nákladů, 
který je vztažen k  obsluze OPM bez vlivu na kapacitu připojení k  distribuční síti. 
Kromě těchto nákladů kryje cena za obsluhu náklady na řešení netechnických 
ztrát a neoprávněných odběrů, řízení pohledávek a odpisy včetně vysílačů HDO.  

Rozdělení nákladů obsluhy po napěťových hladinách bylo stanoveno poměrem, 
kolikrát je cena vyšší na vyšší napěťové hladině než obsluha na nižší napěťové 
hladině. Náklady jsou dále vztažené k  počtu OPM na jednotlivých napěťových 
hladinách. 
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3.4.1.2   Cena za příkon distr ibuční  soustavy  

 

Regulovanou položkou za příkon distribuční soustavy se rozumí zajištění příkonu 
pro dopravu elektrické energie přes distribuční síť. Stávající systém vycházel 
z ceny za rezervaci kapacity.  Nový tarifní systém vychází z hodnoty 
rezervovaného příkonu. Zákazníci v minulosti uhradili příslušný poměr nákladů na 
rezervovaný příkon, ale hodnota RP je často vyšší než skutečná potřeba OPM. 
Na hladině NN je výše hodnoty rezervovaného příkonu objektivnější, protože je 
definována velikostí hlavního jističe před elektroměrem. Již ve stávajících 
tarifech jsou zavedeny platby za hlavní jistič. Z  důvodu nadsazených hodnot za 
rezervovaný příkon byly použity korigované hodnoty RP na všech napěťových 
úrovních.  

Cena za příkon tvoří podstatnou část stálých provozních nákladů provozovatele 
distribuční soustavy. Ceny za příkon jsou počítány i v  NTP jako kumulativní. 
Ceny přenosu nižších napěťových hladin obsahují podíl nákladů z  vyšších 
napěťových hladin včetně nákladů na přenosovou soustavu. Nová tarifní politika 
tedy předpokládá zachování současného mechanizmu. Tento princip je sice stále 
převažující, ale nezohledňuje v plné výši narůst decentrálních zdrojů na nižších 
napěťových hladinách. Z tohoto důvodu je pro budoucí a transparentní tarifní 
model nutno zahrnout skutečnost vzrůstajících toků na nižších napěťových 
hladinách s nižšími přetoky z vyšších napěťových hladin.  

Cena za rezervovaný příkon vychází ze stanovení  postupné kumulativní poštovní 
známky. Jde o vyčíslení nákladů, které způsobují zákazníci z nižších napěťových 
hladin na vyšších napěťových hladinách. Pro stanovení ceny za RP byly 
vytvořeny simulace hodnot rezervovaných příkonů s předpokládanou dobou 
hodinového využití s přetoky na jednotlivých napěťových hladinách.  

Zjištění skutečných toků energií mezi napěťovými hladinami je  obtížné, ale bez 
jeho promítnutí do cen nebudou náklady rozděleny transparentně na jednotlivé 
napěťové úrovně. 

 

 

3.4.2  Proměnná s ložka ceny za  distr ibuci  

 

Variabilní složka ceny za distribuci bude v NTP dosahovat podstatně nižších 
hodnot oproti minulosti. Výpočet ceny za distribuci je obdobný jako v  původní 
kalkulaci.  Cena za dopravu je vztažena na objem přenesené energie v MWh. 
Ceny vychází z ocenění ztrát při distribuci elektrické energie.  

Cena za přenos v distribuční soustavě je kumulativní. Cena na nižší napěťové 
hladině zahrnuje podíl nákladů na distribuci elektřiny na vyšších napěťových 
hladinách. Nová tarifní politika tedy předpokládá zachování současného 
mechanizmu. Tento princip je sice stále převažující, ale nezohledňuje narůst 
decentrálních zdrojů na nižších napěťových hladinách. Z  tohoto důvodu je pro 
budoucí a transparentní tarifní model nutno zahrnout skutečnost vzrůstajících 
toků na nižších napěťových hladinách bez vlivu vyšších napěťových hladin.  
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3.4.3  Si lné stránky ceny za  distr ibuci  

 

 

3.4.4  Slabé stránky ceny za  distr ibuci  
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4.  DOPAD NTP NA ÚČASTNÍKY TRHU  

 

Dopady nové tarifní politiky lze ohodno tit z mnoha hledisek. Porovnání bylo 
provedeno z pohledu napěťových hladin, zákaznických skupin a z  pohledu 
zohlednění vybraných nákladových efektů.  

 

4 . 1  V y h o d n o c e n í  d o p a d ů  N T P   

 

Kapitola posuzuje dopady nové tarifní politiky na konečné zákazníky na všech 
napěťových úrovních. V cenovém porovnání jsou analyzovány dopady dle 
charakteristických rysů jednotlivých odběrů.  

Porovnání je zpracováno bez vlivu silové elektřiny, protože se jedná o 
neregulovanou část ceny za dodávku elektřiny a nelze předvídat , jaká bude 
reakce obchodníků na novou koncepci tarifní politiky. 

Jednotlivé vlivy jsou posuzovány pouze rámcově, protože pro hlubší posouzení 
nebyly poskytnuty detailní údaje a tarifní kompletní statistiky zpracované dle 
konceptu nové tarifní politiky.  

4.1.1  Vyhodnocení  dopadů NTP na napěťové hladině 
VVN a  VN 

 

Na hladině VVN a VN je připojeno cca  25 tisíc zákazníků. Jedná se o LDS, oblast 
služeb, průmyslové a zemědělské objekty, státní a soukromé instituce a ostatní 
odběry.  

Graf č. 2 Rozložení  regulovaných položek na napěťové hladině VVN  
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Při implementaci nové tarifní politiky u procentuální většiny zákazníků z VVN a 
VN předpokládáme pokles regulovaných cen. Pokles cen je v  relacích jednotek 
až desítek procent, výjimečně může být pokles ceny ještě vyšší. U zhruba třetiny 
zákazníků předpokládáme nárůst v jednotkách až desítkách procent a  pouze u 
desetiny zákazníků předpokládáme výrazný nárůst regulovaných cen elektrické 
energie.  

 

Graf č. 3 Příklad cen regulovaných položek pro spotřeby z  VVN 

 

 

 

Rozložení cen regulovaných služeb na napěťové hladině VVN a VN odpovídá 
nákladům provozovatelů sítí na provoz, obsluhu a obnovu sítí. Rozložení 
regulovaných položek cen elektrické energie zvýhodňuje odběry s  vysokým 
využitím rezervovaného příkonu. Dosahované nízké měrné náklady na elektřinu 
odpovídají neměnným stálým nákladům provozovatele na zajištění přípojení 
k rozvodné síti. U nízkého využití rezervovaného příkonu zákazníci naopak musí 
uhradit stejný objem stálých nákladů, který se může promítnout až do výrazného 
navýšení konečných cen za  regulované položky elektrické energie.  Logicky lze 
předpokládat, že u odběrů s nízkým využitím RP existuje výrazně vyšší potenciál 
na zrovnoměrnění odběru s výrazně pozitivním dopadem do ceny za rezervovaný 
příkon. 
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Graf č. 4 Vývoj plateb za regulované položky VVN  v čase 

 

 

 

V předpokladech nové tarifní politiky je kalkulováno s  výraznou redukcí hodnot 
rezervovaného příkonu.  Rezervovaný příkon byl vnímán  jako horní mez možné 
kapacity odběru v OPM. Neboť nebyl rezervovaný příkon v regulovaných 
položkách oceněn, je jeho hodnota výrazně nadhodnocena.   

 

Graf č. 5 Rozložení regulovaných položek na napěťové hladině VN  
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Graf č. 6 Příklad cen regulovaných položek pro spotřeby z  VN 

 

 

 

 

Předpokládaná výše rezervovaného příkonu v  modelu tarifní politiky je stanovena 
ve výši 1,2 násobku naměřeného maxima. Potenciál na snížení RK lze 
předpokládat až k hodnotě blížící se rezervované kapacitě, která byla doposud 
zpoplatněna v regulovaných cenách.  

Zákazníci v minulosti vynaložili f inanční prostředky na zasmluvnění 
rezervovaného příkonu, a proto při stanovení nové hodnoty rezervovaného 
příkonu budou zvažovat budoucí rozvoj jejich podnikatelských záměrů. Bude také 
nutno vyřešit problematiku opětovného navyšování RP dle aktuálních situací a 
potřeb zákazníků. Konečné hodnoty RK budou upřesněny až po  úpravě smluv o 
připojení a stabilizaci tarifní politiky v  praktickém životě. 
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Graf č. 7 Vývoj plateb za regulované položky VVN v  čase 

 

 

 

4.1.2  Vyhodnocení  dopadů NTP na napěťové hladině 
NN 

 

Na hladině NN je př ipojeno cca 5,9 miliónů zákazníků. Maloodběr obyvatelstva 
činí 87% (5 090 tisíc odběrných míst) a podnikatelský maloodběr činí 13% (770 
tisíc odběrných míst). 

 

4.1.2.1  Maloodběr pro obyvatelstvo ( MOO) 

 

Maloodběr obyvatelstva zahrnuje nejenom bytové jednotky a rodinné domy, ale 
také rekreační objekty, zahrady, garáže apod.  

Nejčastěji používané tarify v oblasti MOO jsou jednotarif pro klasickou spotřebu, 
akumulační dvoutarif, přímotopný tarif , případně tarif pro tepelná čerpadla.  

Při implementaci nové tarifní politiky nedojde u většiny zákazníků k výrazným 
změnám v platbách za regulované položky. Rozdíly se pohybují řádově 
v jednotkách procent. Ke změnám v regulovaných cenách dochází v  závislosti na 
poměru spotřeby a velikosti hlavního jističe. V  oblasti topných sazeb 
předpokládáme mírný pokles u akumulačních sazeb a naopak mírný nárůst u 
ostatních topných sazeb.  
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Graf č. 8 Příklad cen regulovaných položek pro typické spotřeby MOO  

 

 

 

Výrazné změny v kategorii maloodběru lze očekávat u odběrných míst s  nízkou a 
zejména velmi nízkou spotřebou 

 U odběrů s malou spotřebou často dochází k  předimenzování hlavního 
jističe, a proto je nutné individuálně posoudit potřeby každého odběrného 
místa zvlášť.  Do této skupiny spadá 5% odběrných míst MOO. Odběrná 
místa s malou spotřebou zahrnují část rekreačních objektů a byty s  velmi 
malou spotřebou. Z trendů a zvyklostí byly tyto odběry osazovány jističi 
s vysokou proudovou hodnotou a mnohdy byly osazovány třífázové jističe, 
přestože se v objektu nevyskytuje žádný spotřebič s  tímto připojením. Lze 
také předpokládat, že i nové typy spotřebičů určených pro tyto objekty, 
(jako jsou vodárny, čerpadla a jiné pohony) jsou v  současnosti vyráběny 
jako jednofázové. Existuje tedy vysoký potenciál na snížení proudové 
hodnoty hlavního jist iče, případně přechodu z třífázového odběru na 
jednofázový odběr.  Předložený návrh tarifní politiky nezahrnuje sociální 
tarify a institut chráněného zákazníka. Tyto oblasti je příhodnější řešit 
jinými vhodnými nástroji sociální politiky současně s příspěvky na bydlení 
a obdobnými oblastmi. 
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Graf č. 9 Příklad závislosti výše cen regulovaných položek na RK (A)  

 

 
 U sazeb s velmi malou spotřebou v sektoru MOO bylo doporučeno zavést 

sazbu pro malou spotřebu. Tato sazba má  limitovanou spotřebu 400 
kWH/rok s j ističem do 1x16A. Při snížení plateb za hlavní jistič u této 
sazby by došlo k  deformování principů nové tarifní politiky, a proto je 
vhodné důkladně zvážit zavedení tohoto nestandardního tarifu. Tato 
deformace tarifní politiky by mohla krýt riziko pravděpodobného ukončení 
odběrů elektřiny s extrémně nízkou spotřebou z důvodu vysoké finanční 
náročnosti. Tato změna by se nakonec negativně projevila v nákladech 
všech zákazníků na napěťové hladině NN. Zavedení speciální sazby pro 
odběry s nízkou spotřebou je možné, ale limitovaná výše roční spotřeby by 
se měla ještě dostatečně prověřit. Výše 400 kWh/rok je poměrně vysoká, a 
naopak by mohla vést k  úpravě/dělení některých odběrů z důvodu čerpání 
snížené ceny za rezervaci kapacity sítě. Hodnota spotřeby okolo 100 až 
150 kWh/rok by lépe reagovala na možné potencionální rušení odběrů. 
Vhodnou politikou a stanovenými podmínkami by tyto odběry mohly být 
v budoucnu eliminovány prostřednictvím pravidel provozování distribuční 
soustavy. (např. společné měření skupiny garáží) . 
 

 Problematika výměny hlavního jističe před elektroměrem.  
 
V případě snížení hodnoty rezervovaného příkonu/hlavního jističe je nutné 
stanovit podmínky výměny tohoto technologického prvku. Nepůjde o 
navýšení ani změnu charakteru spotřeby  v OPM. Provozovatelé sítí by měli 
stanovit zjednodušené podmínky umožňující pružně reagovat na NTP a 
umožnit snížení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem bez 
zbytečných administrativních těžkostí. Navýšení hodnoty zpět na původní 
rezervovanou kapacitu pak může probíhat standardním způsobem. Složité 
podmínky a vysoká finanční náročnost při snížení hodnoty hlavního jističe 
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by mohla vést k neochotě zákazníků reagovat na novou tarifní strukturu, a 
následně ke kritice nové tarifní politiky.  
 
V distribučních oblastech s očekávaným hromadným přechodem 
z třífázového na jednofázový odběr je nutné pohlídat rovnoměrné rozložení 
zátěží jednotlivých fází.   
 

4.1.2.2  Podnikatelský maloodběr ( MOP) 

 

Podnikatelský maloodběr zahrnuje drobné průmyslové objekty, služby, státní a  
soukromé organizace a ostatní nebytové prostory.  

Dopady nové tarifní politiky pro segment MOP jsou převážně příznivé. 
Narovnáním původní deformované statistiky dojde ke snížení regulovaných cen u 
většiny odběrů. Největší počet odběratelů MOP má hodnotu hlavního jističe 
3x25A, případně 3x32A. 

Vyjímkou pozitivního trendu jsou odběry s malou spotřebou a nízkým využitím 
kapacity hlavního jističe, kde může docházet  k navýšení cen za regulované 
položky. 

Graf č. 10 Porovnání plateb RK (A) při progresy cen a bez úpravy cen  

 

 

Využití příkonu vyjádřené hodnotou hlavního jističe na hladině NN má nižší 
soudobé využití v porovnání s hodnotou rezervovaného příkonu na vyšších 
napěťových hladinách. U zákazníků s hodnotou hlavního jističe nad 3x40A včetně 
navrhuje koncept nové tarifní politiky progresívní navyšování cen  za hodnotu 
hlavního jističe v závislosti na růstu rezervovaného příkonu, hodnoty hlavního 
j ističe. Tento návrh vyplývá z ošetření rizika přechodu zákazníků z napěťové 
úrovně VN do napěťové úrovně NN.  Tyto odběry mají obvykle vyšší využití 
rezervovaného příkonu ve srovnání s  odběry s nižšími hodnotami jističů. 
Navyšování cen za jednotku rezervované kapacity není v souladu s nastavenou 
koncepcí tarifní politiky. Místa s vyššími odběry na NN jsou většinou vyjímkou a 
historicky vycházely z technických možností sítě v dané lokalitě. Při nastavení 
progrese by mohlo docházet i k  umělému dělení odběrů. U nových odběrů a při 
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změnových řízeních stanovuje provozovatel sítě místo a způsob připojení. 
Nastavení progrese cen by vedlo k následným disproporcím a spekulacím 
energetických subjektů. Navrhuji proto opětovně zvážit  uplatnění této progrese u 
cen za vyšší hodnotu hlavního jističe  MOP. 

Další specifickou oblastí jsou zvláštní tarify pro veřejné osvětlení. Návrh této 
sazby navazuje na předcházející tarifní politiku. Nejvyšší odběr  veřejného 
osvětlení je v podvečerních hodinách a kryje se časově se špičkovým zatížením 
soustavy. V nočních hodinách je výkon osvětlení redukován. Platby za veřejné 
osvětlení jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Veřejné osvětlení má jistě 
celospolečenský přínos a přispívá k  vyšší bezpečnosti a komfortu života, ale i 
přesto nevidím důvod pro zavedení speciálního tarifu pro tento typ spotřeby . Tarif 
pro veřejné osvětlení v principu nepřispívá k  vyššímu využití kapacity distribuční 
soustavy.  

 

4 . 2  N á v r h  n a  z m ě n u  s t r u k t u r y  m a l o o d b ě r u   

 

Struktury obou kategorií maloodběru MOO i MOP  jsou stejně koncipované. Tarify 
mají shodný charakter i předpokládanou výši f ixních i variabilních položek. 
Rozdíly v kategoriích MOO a MOP jsou pouze v návrhu dvou specifických sazeb, 
jejichž zavedení je diskutabilní.  

Speciální sazba pro veřejné osvětlení nijak nepřispívá k vyššímu využití 
vynaložených nákladů na provoz a obnovu sítí a jejím zavedením nebude 
zvýšena transparentnost vynaložených nákladů. Speciální sazba pro velmi nízkou 
spotřebu obyvatelstva nekryje dle navržených principů náklady provozovatelů 
vynaložené na připojení a provoz těchto OPM. Navrhovaný tarif nepokrývá ani 
sociální případy, pouze snižuje riziko ukončení některých OPM z důvodu 
neefektivity přínosů služby vůči vynaloženým nákladům.  

Protože je struktura obou kategorií maloodběru shodná, může být dále rozvíjena 
na stejných předpokladech a reagovat tak lépe na požadavky měnící se 
energetiky v rámci demand side response. 

 

4.2.1  Navrhovaná  struktura  tar i fů  MOO  

 

Navrhovaná struktura tarifů maloodběru zjednodušuje stávající tarifní model 
v oblasti jednotarifních i dvoutarifních sazeb.  V  jednotarifních sazbách je na 
zvážení zavedení speciálního tarifu pro malé  spotřeby, případně úprava 
podmínek pro přiznání tohoto tarifu. V  případě jeho zavedení navrhuji výrazně 
snížit limitní hodnotu roční spotřeby.  

V oblasti akumulačních tarifů pro TUV a vytápění dojde ke snížení počtu  tarifů na 
jeden. V případě obnovy dynamického ovládání těchto spotřeb mají 
provozovatelé vhodný nástroj na optimalizaci provozu sítí. 

V oblasti hybridního a přímotopného vytápění včetně tepelných čerpadel je 
navrženo sjednocení do jednoho společného tarifu. Tato  sazba má zároveň 
navrženu jednotnou dobu nízkého tarifu na 18 hodin/den. U hybridních a části 
přímotopných spotřeb nebude s navrženou časovou lhůtou problém.  U objektů, 
které mají stavební konstrukci s minimální akumulací, bude zvýšení doby 
vysokého tarifu snižovat tepelnou pohodu v objektu. Oblast tepelných čerpadel je 
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nutno posoudit v závislost i na použitém systému blokování tepelné vložky a 
blokování kompresoru. V případě společného blokování celé technologie 
tepelného čerpadla se výrazně sníží tepelný  komfort vytápěného objektu. Dále 
záleží na schopnosti akumulace energie v objektu a způsobu přenosu topného 
média. V případě technologie vzduch/vzduch nebo voda/vzduch se snížení délky 
nízkého tarifu neprodleně odrazí v tepelné pohodě. Neboť technologie TČ pracuje 
v časových cyklech, může být prodleva topného systému ještě vyšší.    

Graf č. 11 Skladba cen regulovaných položek pro typické spotřeby MOO  

 

Nová tarifní politika se okrajově zabývá i oblastí chlazení objektů. Pro 
klimatizace nebyl navržen speciální tarif. Předpokladem speciálního tarifu pro 
klimatizece je zablokování technologie chlazení. Při poskytnutí výkonu pro 
blokování bude vhodné navrhnout sazbu s obdobnými parametry jako  je sazba 
pro tepelná čerpadla, kde je použitá obdobná technologie. Blokace chladící části 
nepřesáhne 30 minut.  Principiálně je tato speciální sazba vhodná a reaguje na 
trend zvyšování tepelné pohody u domácností i v  podnikatelském sektoru.  
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Legenda označení sazeb v NTS: 

D = distribuční sazba, 1 = jednotarif (pouze VT), 2 = dvoutarif (NT a VT) , S = standardní 
spotřeba, A = akumulace (bojler, akumulační vytápění), E = elektromobil, T = 
elektrotopení (přímé nebo TČ), O = osvětlení, d = domácnosti, c = podnikatelský odběr 
(„commercial“). 

 

4.2.2  Navrhovaná struktura  tar i fů  MOP  

 

Navrhovaná struktura tarifů podnikatelského maloodběru zjednodušuje stávající 
tarifní model v oblasti jednotarifních i dvoutarifních sazeb.   

 

Graf č. 12 Skladba cen regulovaných položek pro typické spotřeby MOP 
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V jednotarifních sazbách je na zvážení zavedení speciálního tarifu pro veřejné 
osvětlení, které není plně v souladu se strukturou navrhované tarifní politiky a 
zvýhodňuje jeden specifický sektor oproti ostatním.  Zavedení tarifu na veřejné 
osvětlení nepřispívá ke zvyšování efektivity provozu distribučních sítí.  

V oblasti dvoutarifů platí shodné podmínky a nastavení jako v  sektoru 
maloodběru. Posouzení struktury a náplně těchto tarifů jsou  tedy shodné jako 
v oblasti maloodběru obyvatelstva.  
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4 . 3   Z o h l e d n ě n í  n á k l a d o v ýc h  e f e k t ů   

 

V navrhované struktuře tarifů byly zohledněny ty oblasti, které reálně ovlivňují 
efektivitu provozu a obsluhy sítě. Dále tyto oblasti částečně ovlivňují i 
vynakládání f inančních prostředků na nové investice a obnovu stávajíc ích 
distribučních sítí.   

 

4.3.1  Zohlednění  v l ivu ř ízení  spotřeby (H DO) 

 

Řízení spotřeby může být provedeno statickým nebo  dynamickým ovládáním 
spotřebičů. Dynamické řízení spotřeby, které bylo preferováno před liberalizací 
energetiky, má vyšší potenciál reakce na aktuální stav sítě a je z  pohledu změny 
struktury výroby elektřiny konstruktivnějším a vhodnějším nástrojem  pro řešení 
ad hoc stavu sítí. 

Zohlednění vlivu řízení spotřeby lze uplatnit na všech napěťových úrovních. 
Přechod na vyhodnocování rezervovaného příkonu u OPM může nastartovat 
reálné dynamické ovládání spotřeby na hladinách VVN a VN, protože může být 
odstraněn technický problém pro vyhodnocování  čtvrthodinového maxima při 
zablokování nebo odblokování spotřeby v  průběhu tohoto měřeného intervalu.  

Nové technologie měření a komunikací mohou zvýšit využití řízení spotřeby ze 
stávající centrální úrovně  RDS na lokální řízení, a tak pružně reagovat na  
aktuální potřeby sítě v dané oblasti. 

Přínosy z řízení spotřeby lze rozdělit do dvou oblastí. Zrovnoměrnění toků 
elektřiny se jednak pozitivně projeví ve snížení technických ztrát distribuční 
soustavy a jejich efekt bude zohledněn v položce za použití sítí. Tarif NT bude 
zvýhodněn vůči VT. Nejvyšší přínos, a tedy i cenovou bonifikaci nízkého tarifu za 
použití sítí mají akumulační odběry, které mají oproti ostatním odběrům vyšší 
instalovaný příkon. 

Zrovnoměrnění odběru řízením spotřeby se dále projeví pozitivně na dimenzování 
distribuční sítě. Dojde tak k  úspoře investic do nových i rekonstruovaných sítí. 
Zrovnoměrnění odběru má pozitivní dopad i na vlastní provoz sítí. Tyto pozitivní 
vlivy se projeví na snížení ceny za rezervovaný příkon/velikost hlavního jističe. 
I v tomto případě platí, že akumulační spotřeb iče s vyšším instalovaným 
příkonem a nižší dobou nabíjení mají vyšší přínos oproti ostatním způsobům 
vytápění (chlazení).  

 

4.3.2  Zohlednění  cenového dopadu na zákazníky mezi  
VN a  NN 

 

Při porovnání cenového dopadu odběratelů se stejným charakterem spotřeby na  
napěťových hladinách VN a NN byla navržena cenová progrese na NN u j ističů 
nad 3x40 A z důvodu možného přechodu zákazníků mezi napěťovými hladinami.  

Využití příkonu, vyjádřené hodnotou hlavního jističe  na hladině NN má nižší 
soudobé využití ve srovnání s  VN odběry. OPM na NN s hlavními jističi nad 
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3x40A mají obvykle vyšší využití rezervovaného příkonu ve srovnání s  odběry 
s nižšími hodnotami jističů. Navyšování cen za jednotku rezervované kapacity 
není v souladu s nastavenými principy tarifní politiky. Místa s  vyššími odběry na 
NN jsou většinou vyjímkou a historicky vycházely z  technických možností sítě 
v dané lokalitě. Progrese navyšování cen za RK však není uplatněna plošně a 
obecně lze konstatovat, že při vyšší RK na všech napěťových úrovních lze 
předpokládat vyšší soudobý odběr. Tento předpoklad však neplatí univerzálně . 
Na všech hladinách a všech typech odběru platí výj imky. Některé odběry 
využívají rezervovaný příkon pouze pro malou část spotřeby a jejich soudobost 
může být velice nízká.  

Při nových odběrech a změnových řízeních provozovatel určuje místo a způsob 
připojení. Nastavení progrese cen by vedlo k  následným disproporcím a 
spekulacím energetických subjektů. U některý odběrů z NN by mohlo dojít 
k umělému dělení odběrů. Celkově je těchto odběrů pouze omezené množství. 
V případě přechodu části z nich na jinou napěťovou hladinu v souladu se 
stanovenými pravidly a podmínkami provozovatele nedojde k narušení struktury a 
pravidel nové tarifní politiky. Navrhuji proto opětovně zvážit uplatnění této 
progrese u cen za vyšší hodnotu hlavního jističe sektoru MOP. 

 

4.3.3  Zohlednění  cenového dopadu na sazby pro 
malou spotřebu MOO  

 

U sazeb s velmi malou spotřebou v sektoru MOO bylo doporučeno zavést sazbu 
pro malou spotřebu. Tato sazba má limitovanou spotřebu s  j ističem do 1x16A. Při 
snížení plateb za hlavní jistič u této sazby by došlo k  deformování principů nové 
tarifní politiky, a proto je vhodné důkladně zvážit zavedení tohoto nestandardního 
tarifu. Tato deformace politiky by mohla částečně krýt riziko pravděpodobného 
ukončení odběrů elektřiny s extrémně nízkou spotřebou z důvodu vysoké finanční 
náročnosti.  

Tato změna by se nakonec negativně projevila v nákladech všech zákazníků na 
napěťové hladině NN. Zavedení speciální sazby pro odběry s  nízkou spotřebou je 
možné, ale limitovaná výše roční spotřeby by se měla ještě dostatečně prověřit. 
Výše 400 kWh/rok je poměrně vysoká, a naopak by mohla vést k  rozdělení 
některých odběrů z důvodu čerpání snížené ceny za rezervaci kapacity sítě. 
Hodnota spotřeby okolo 100 až 150 kWh/rok by lépe reagovala na možné 
potencionální rušení odběrů. Vhodná politika a pravidla  by mohla být v budoucnu 
eliminována vhodně definovanými podmínkami provozovatelů sítí (např. společné 
měření garáží na patě skupiny garáží) . 

 

4.3.4  Zohlednění  návrhu sazby pro veřejné osvětlení  

 

Specifickou oblastí v sektoru podnikatelského maloodběru je zvláštní tari f pro 
veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení má celospolečenský přínos a přispívá 
k vyšší bezpečnosti a komfortu života celé společnosti. Je potřeba podotknout, že 
i další veřejné objekty přispívají k  zvyšování životní úrovně a nemají vytvořen 
speciální tarif (např. knihovny, úřady, pečovatelské domy, zdravotnická zařízení).  
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Nejvyšší odběr veřejného osvětlení je v podvečerních hodinách a kryje se časově 
se špičkovým zatížením distribuční soustavy. V  nočních hodinách je výkon 
osvětlení redukován. Tento tarif není navržen v souladu s principy nové tarifní 
politiky, a proto nevidím důvod pro zavedení speciálního tarifu  k tomuto typu 
spotřeby. V reálu tarif za veřejné osvětlení nepřispívá k  vyššímu využití kapacity 
distribuční soustavy.  

 

4.3.5  Stanovení  podí lu odběru e lektř iny v  době 
neblokování  spotřebičů  

 

Podmínka pro přiznání zvýhodněných cen u distribučních sazeb s řízením 
spotřeby má za cíl ošetřit zneužití topných tarifů v  odběrných místech, kde reálně 
nedochází k využití topných sazeb a blokování topných spotřebičů.  

Navržené podíly odběru elektřiny v době trvání NT se pohybují v intervalu: 

– Sazba pro MOO s 8 hod. trvání NT (dnešní D25d, D26d): 0,30 – 0,35 

– Sazba pro MOO s 18 hod. trvání NT (dnešní D35d,D45d,D55d,D56d): 0,80 – 
0,85 

– Sazba pro MOP s 8 hod. trvání NT (dnešní C25d, C26d): 0,30 – 0,35 

– Sazba pro MOP s 18 hod. trvání NT (dnešní C35d,C45d,C55d,C56d): 0,75 – 
0,80 

Stanovování limitů trvání podílu NT pro topné sazby není jednoduchou 
záležitostí. Nové a rekonstruované domy mají nízké měrné tepelné z tráty. 
Spotřeba elektřiny na topení často dosahuje nízkého podílu konečné spotřeby. 
Typickou kategorii představují pasívní domy. Ostatní spotřeba není blokována a 
distributor nemá možnost ani právo omezovat tyto spotřebiče (vaření, bazény, 
jezírka, závlahy, běžné domácí spotřebiče). Novější elektrifikovaní domácnosti 
(Smart Home) s vyšší energetickou náročností v ostatní spotřebě i při řádném 
blokování topných spotřebičů nemusí dosáhnout podílu stanovených pro jejich 
sazbu. Kritéria podílu NT budou považována za diskriminační. Nejsou také 
v souladu s požadavky energetické efektivity, evropských směrnic a stavebního 
zákona na snižování tepelných ztrát budov a zvyšování ekonomické efektivnosti 
v oblasti topení, chlazení a ohřevu TUV. Z  tohoto důvodu se mi jeví 
problematické stanovování limitů NT. Smysluplnější mohou být kontroly 
provozovatelů sítě, zda jsou splněny podmínky smlouvy a jsou reálně blokovány 
výkony topných spotřebičů.  Tento problém bude automaticky vyřešen 
monitoringem po implementac i AMM u těchto typů odběrů. 

 

4.3.6  Dopady snížení  doby trvání  nízkého tar ifu   

 

Nová tarifní politika navrhuje sjednocení doby trvání nízkého tarifu pro hybridní 
vytápění, přímotopné vytápění a tepelná čerpadla na jednotnou dobu trvání 
nízkého tarifu. 

V oblasti hybridních spotřeb jde o rozšíření z 16 na 18 hodin a odběratelé budou 
zvýšením doby NT částečně zvýhodněni. Těchto sazeb je však v  ČR pouze 
zanedbatelné množství.  
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Graf č. 13 Příklad spotřeby plně elektrif ikované domácnosti  

 

 

V případě oblasti přímotopného vytápění včetně tepelných čerpadel je navrženo 
sjednocení do jednoho společného tarifu. Tato sazba má navrženu jednotnou 
dobu nízkého tarifu na 18 hodin/den. U hybridních a části přímotopných spotřeb 
nebude s navrženou časovou lhůtou problém.  U objektů,  které mají stavební 
konstrukci s minimální akumulací tepla, bude zvýšení doby vysokého tarifu 
snižovat tepelnou pohodu v objektu. V oblasti tepelných čerpadel závisí na 
použitém systému blokování tepelné vložky a blokování kompresoru. V  případě 
společného blokování celé technologie tepelného čerpadla se výrazně sníží 
tepelný komfort vytápěného objektu. Dále záleží  na schopnosti a způsobu 
přenosu topného média. U objektů s akumulací energie do zásobníků vody 
případně jiných technologií nebudou s tepelnou pohodou potíže. V případě 
technologie tepelných čerpadel vzduch/vzduch nebo voda vzduch se snížení 
délky nízkého tarifu neprodleně odrazí v tepelné pohodě. Tato technologie 
pracuje v časových cyklech, a proto může být prodleva topného systému ještě 
vyšší.  

 

Graf č. 14 Využívání spotřebičů ve vysokém a nízkém tarifu  
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U plně elektrif ikovaných domácností je podíl blokované spotřeby v případě dobře 
zateplených objektů (pasívní domy) nebo v  případě použití tepelných čerpadel 
nižší než ostatní spotřeba. Velká část těchto spotřeb má vysoký podíl využití 
v době trvání vysokého tarifu. Tyto spotřebiče nejsou nijak blokovány ani 
omezovány. Nelze tedy spolehlivě zajistit, že jejich sumární spotřeba nepřesáhne 
stanovené limity pro jednotlivé typy tarifů. 

 Z výše uvedených důvodů v navrhuji opětovně posoudit návrh na snížení doby 
NT do technologií s nízkou akumulací energií. Mimo jiné tento návrh vyvolá i 
dodatečné náklady na regulaci a úpravy nastavení těchto způsobů vytápění. Lze 
zvážit i více typů tarifů, případně délky trvání NT.  

 

 

5.  POROVNÁNÍ NTP  SE ZAHRANIČÍM  

 

Tato kapitola oponentního posudku porovnává skladbu regulovaných položek za 
odběr elektřiny v České republice a porovnává ji s vývojem v okolních státech.  

Cílem porovnání je sledování trendu vývoje a porovnání sklady stálých plateb a 
proměnných plateb v regulovaných položkách. 
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5 . 1   P o r o v n á n í  v ýv o j e  t a r i f n í  p o l i t i k y  

 

Dodávka elektrické energie ve druhé polovině minulého století probíhala na 
stejném principu jako dnes, ale jednotlivé složky cen elektřiny se vyvíjeli 
postupně v závislosti na požadavcích legislativy a měnícího se trhu s  elektrickou 
energií. Původní centrální energetický kolos se postupně rozpadal do 
jednotlivých společností. Toto dělení vedlo k zavedení samostatných složek ceny 
tak, aby pokrývaly náklady nově vzniklých energetických subjektů. Až do období 
unbundlingu, kdy byly odděleny regulované a neregulované činnosti, byla celá 
oblast plateb vnímána jako společná za dopravu a vlastní  odběr elektrické 
energie. Převážná většina plateb měla variabilní charakter a byla vztažena o 
MWH (kWh).  Tzv. platby za hodiny byly jediným klasickým fixním nákladem ve 
skladbě za celkovou dodávku elektrické energie.  

Ve vztahu k těmto platbám přibyly postupně platby za činnost OTE, podpora 
nezávislých výrobců, POZE a systémové služby, které měly obdobný variabilní 
charakter vztažený na MWH jako ostatní regulované položky. I oblast 
neregulovaných cen za odběr elektřiny byla původně čistě variabilní a postupně 
zde vznikají f ixní poplatky za jednotlivá odběrná místa.  Se startem první 
regulační periody vyvstala potřeba objektivně a podrobně posuzovat nákladovost 
jednotlivých činností ve vazbě na regulaci. Na napěťových úrovních byly 
zavedeny dvousložkové ceny. Na napěťové hladině VVN a VN platba za 
rezervovanou kapacitu a použití sítí, na hladině NN platba za hlavní jistič a za 
použití sítí. Tyto ceny pokrývaly oprávněné náklady regulovaných energetických 
subjektů. Jednotlivé složky cen sice pokrývají oprávněné náklady, ale jejich 
skladba neodpovídá struktuře vynakládaných nákladů na provoz, obsluhu a 
obnovu sítí, nákladům na dopravu energie, zúčtování plateb v  CDS a nákladů na 
udržení vyrovnané bilance elektřiny v  ČR.   

Vzhledem k očekávanému nárůstu decentrální výroby a možnému poklesu 
přenosu energie přes jednotlivé složky energetické soustavy je nutné 
transformovat tarifní politiku tak, aby jednotlivé složky regulovaných cen 
kopírovaly fixní či variabilní náklady energetických subjektů.  I při částečném 
nebo téměř nezávislém napájení z decentrálního zdroje zůstane  rozsah sítí a 
rezervované příkony jednotlivých OPM v  nezměněném stavu. V reálném stavu 
nelze předpokládat nezávislost napájení. Rezervovaná kapacita na připojení do 
sítě ve většině případů zůstane v obdobném rozsahu se stávajícím stavem. 
Naopak změna portfolia zdrojů vyvolá nové náklady na monitoring, řízení sítí a 
vybilancování jednotlivých lokalit  distribučních sítí.  

 

 

5 . 2   P o r o v n á n í  p o l o ž e k  v e  s tá v a j í c í  a  n o v é  s t ru k t u ř e  

 

Podíl regulovaných položek ve stávající struktuře odpovídá UPV potřebných na 
jejich zajištění. Ve stávající struktuře ceny z  kategorie velkoodběru činí síťové 
platby (regulované platby za přenos a distribuci)  zhruba 10 % z celkové konečné 
ceny pro zákazníka, silová elektřina 60 % a zbytek jsou poplatky za systémové 
služby, činnost OTE a POZE. V oblasti maloodběru činí síťové platby zhruba 40 
% z celkové konečné ceny pro zákazníka, silová elektřina  40 % a zbytek jsou 
poplatky za systémové služby, činnost   OTE  a POZE. 
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I když stávající tarifní struktura pokrývá oprávněné  náklady distribuce, není 
rozložení jednotlivých regulovaných položek vyvážené. Ve stávající tarifní 
struktuře činí stálé platby 75 % nákladů na napěťových hladinách VVN a VN  a na 
napěťové hladině NN pokrývají stálé platby pouze 25 % oprávněných nákladů 
distribuce. Skutečné náklady provozovatelů sítí však mají na všech napěťových 
hladinách převážně fixní charakter.  

 

Graf č. 15 Příklad rozložení složek ceny dodávky elektřiny ve stávající struktuře 

 

 

Nová tarifní politika vychází ze stejné základny oprávněných nákladů 
provozovatelů sítí. Podkladem pro tvorbu nových tarifů byly stávající regulační 
výkazy, ale je pravdou, že některé důležité informace musely provozovatelé  sítí 
doplnit. Budoucí regulační výkazy budou muset být opraveny tak, aby dávaly 
relevantní informace o skladbě a struktuře nově navrhovaných regulovaných cen. 
Nové rozdělení oprávněných nákladů dle NTP již odpovídá charakteru 
vynakládaných výdajů na provoz, obsluhu a obnovu sítí.  

 

 

Regulované položky distribuce fixního charakteru jsou v nové tarifní politice 
převážně dlouhodobě stabilní. Ceny za OPM, které pokrývají náklady na obsluhu 
OPM a měření, jsou plně fixní. Ceny za rezervovaný příkon mají také fixní 
charakter, ale budou se občas měnit dle aktuálních požadavků zákazníků 
v návaznosti na požadovaný aktuální příkon odběratele.  

Na startu NTP lze předpokládat stoprocentní změny na vyšších napěťových 
hladinách a částečné změny na napěťové úrovni NN. Na hladině NN lze 
předpokládat snížení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zejména pro 
malé spotřeby, ale i pro vysoké spotřeby s  nízkým využitím hlavního j ističe. 
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Graf č. 16 Základní rozdělení oblastí plateb za dodávku EE ve stávající  struktuře 

 

 

 

 

Graf č. 17 Příklad nového rozložení regulovaných položek na hladině NN  
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5 . 3   P o r o v n á n í  s k l a d b y  s t á l ý c h  p l a t e b  z a  s l u ž by  s í t í  
s e  z a h r a n i č í m  

 

Porovnávat výši regulovaných cen za služby sítí napříč evropskými zeměmi je 
velmi obtížné. Obsah a struktura regulovaných položek se stále aktualizuje. 
Jejich aktualizace často souvisí s  řešením aktuálních energetických problémů a 
požadavků národních energetik. 

Evropské země mají nejenom rozdílnou strukturu, ale také náplň jednotlivých 
položek. Příkladem rozdílného přístupu je oblast plateb za vyrovnanou 
energetickou bilanci v rámci systémových služeb, které  nejsou vždy zahrnuty do 
distribučních tarifů. Dále mají některé státy stanoveny samostatné poplatky za 
měření, které jsou nedílnou součástí distribuce (např. Španělsko) . Velká Británie 
má naopak služby měření stanovené jako neregulovanou položku s návazností na 
služby obchodníka. 

Pro srovnání byly použity data z roku 2013, která poskytují ucelený přehled o 
podílu stálých plateb ve službách sítí okolních států. Služby sítě zahrnují 
regulované položky za přenos a distribuci. Do porovnání byly zahrnuty tyto státy: 
Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo a Maďarsko.  

 

 

Graf č. 18 Porovnání stálých plateb na službách sítí v  okolních státech 
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Obdobně jako v České republice jsou regulované ceny za služby sítí zahrnuty 
převážně ve variabilních složkách navázaných na dodávku elektrické energie.  
V okolních zemích v rámci tohoto srovnání nedošlo k narovnání struktury 
regulovaných položek v závislosti na skutečně vynaložených  nákladech na 
provoz a obnovu sítí. Obdobný charakter problémů s  nárůstem decentrální výroby 
lze zatím pozorovat zejména u Německa, ale i zde jsou nové zdroje (větrné 
farmy) připojovány převážně na přenosovou síť. 

Postupem času a rozvojem decentrální výroby,  s narůstajícími přetoky energie ze 
zahraničí a implementací nových inteligentních prvků sítí dochází v některých 
státech k nárůstu stálých plateb za síťové služby.  Nejenom decentrální výroba, 
ale i investice do chytrých sítí a především do oblasti Smart Metering vyvolaly 
potřeby na aktualizaci regulovaných položek k  úhradě výdajů do distribučních 
sítí.  

Vzhledem k tomu, že naměřené údaje z AMM lze využít k  vyhodnocení 
rezervovaného příkonu na hladině NN, došlo v  zemích s vysokým pokrytím AMM 
k přechodu na stálé platby za rezervovaný příkon, který je na NN kontrolován a 
vyhodnocován AMM systémem. Ve většině států není před elektroměrem 
instalován hlavní jistič, ale po j istky s vyšší proudovou kapacitou. Tyto pojistky 
slouží k přerušení napájení při manipulaci s  měřící soupravou a jejich proudová 
hodnota odpovídá naší hodnotě v předřazené pojistkové skříni.  
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Graf č. 19 Porovnání stálých plateb na službách sítí ve vybr aných státech 

 

 

 

V odběrných a předacích místech  s implementací inteligentních měřících přístrojů 
by nemuselo docházet ke snížení proudové hodnoty hlavního jističe, protože 
rezervovaný příkon by byl naměřen a zpoplatněn podle skutečně zjištěných 
hodnot obdobně jako na hladinách VVN a VN.  

Pozitivní na porovnání navrhované tarifní politiky ve státech s využitím dat z 
AMM je skutečnost, že v případě implementace inteligentních měřidel na NN 
může být použita k vyhodnocení rezervovaného příkonu obdobná metoda výpočtu 
jako na VVN a VN bez zásahu do navržených principů nové tarifní politiky.  

 

 

5 . 4   P o r o v n á n í  r eg u l o v a n ý c h  p l a t e b  z a  s l u ž b y  s í t í  
s e  z a h r a n i č í m  

 

Struktura každé národní energetické sítě je různorodá. Jsou používány různé 
hladiny napětí VVN a VN, je rozdílný  počet rozvoden a spínacích stanic na 
obdobném zásobovací území, je užíváno odlišné zapojení sítí na hladině NN 
včetně penetrace transformačních stanic.   

Většina evropských států na odběry ze sítí NN využívá jednofázového připojení a 
pouze výjimky MOO a malá část MOP má třífázové připojení.  Dále jsou použity 
jiné technologie, úroveň automatizace a vlastní technologické materiály  (např. 
vrchní vedení/kabelové vedení). I vlastní cena obsluhy odráží ekonomickou 
úroveň jednotlivých zemí. Všechny tyto předpoklady nakonec zastřešují národní 
politiky a vlastní regulační politiku.  
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Z těchto předpokladů vyplývá, že porovnání finančního vyjádření síťových tarifů 
je velice obtížné a přesnější závěry lze interpretovat při hlubší analýze stavu a 
energetické politiky jednotlivých zemí. 

 

Graf č. 20  Porovnání finanční náročnosti síťových služeb na hladinách VVN a VN 
v okolních zemích 

 

 

 

 

 

Z porovnání průměrných nákladů na síťové služby na hladinách VVN a VN 
vyplývá, že finanční náročnost na zajištění služeb sítě je srovnatelná s  průměrem 
z okolních států. Výše nákladů na provoz a obsluhu sítí z  VVN a VN je také 
významně ovlivněna rozsahem investičních výdajů do těchto technologií.  

V posledním období došlo v této oblasti k vyšší míře monitoringu a automatizace 
sítí, což vedlo ke zvýšení stability a spolehlivosti dodávek elektrické energie. 
V mnoha pohledech lze napěťové úrovně VVN a VN považovat za sítě s vysokou 
penetrací inteligentních technologií.  
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Graf č. 21 Porovnání finanční náročnosti síťových služeb na hladině NN v  okolních 
zemích 

 

  

 

Z porovnání průměrných nákladů na síťové služby na hladině NN vyplývá, že 
finanční náročnost na zajištění služeb sítě je v ČR nejvyšší z porovnávaných 
zemí. Vyšší měrná nákladovost odráží vyšší energetickou náročnost odběrů na 
NN úrovni. Dále je také dána vyšší penetrací třífázových odběrů než okolní státy. 
Energetická politika v ČR je dlouhodobě stabilní a odráží vhodně nastavenou 
úroveň technického vybavení v sektoru elektroenergetiky. 

Při porovnání záleží na zvolené národní energetické politice a rozsahu 
zahrnutých nákladů, které mají podstatný vliv na konečné ceny v  jednotlivých 
oblastech.  Na hlubší rozbor a přesnější závěry by bylo nutné provést hlubší 
analýzu jednotlivých zemí.  
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6.  ZÁSADY PRO STANOVENÍ CEN,  
PODNĚTY K  NTP 

 

V této kapitole jsou posouzeny „Zásady pro stanovení regulovaných cen 
v elektroenergetice ve 4. regulačním období“ a definovány podněty k vybraným 
oblastem a struktuře nové tarifní politiky.  

 

 

6 . 1   Z á s a d y  p r o  s ta n o v e n í  r e g u l o v a n ý c h  c e n   

 

Zásady pro stanovení cen v elektroenergetice navazují na návrh nové tarifní 
politiky. Zásady upřesňují regulaci cen a shrnují metodické postupy pro její 
naplnění. Cílem zásad je nastavení motivačního prostředí k  efektivnímu 
využívání elektrické energie pro všechny účastníky trhu, nastavení 
transparentního a nediskriminačního prostředí a zabezpečení rozdělení nákladů 
na ty účastníky trhu, kteří náklady vyvolali.  

Pro regulaci cen za služby sítí je použi ta metoda Revenue-cap, která 
energetickým společnostem stanoví povolené výnosy s každoroční aktualizací. 
Způsob regulace je definován v samostatné vyhlášce o regulaci.  

 

Nastavení základních strategických kritérií:   
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Zásady definují obsah jednotlivých regulovaných složek  obdobně jako dokument 
nové tarifní politiky. Zásady blíže upřesňují role jednotlivých účastníků 
energetického trhu v rámci tarifní politiky. 

Pro start NTP je počítáno s přechodným obdobím. V přechodném období se pro 
zákazníky na hladině VVN a VN doporučuje vycházet pro vyhodnocování RP  
z násobku naměřeného maxima. Postupně by se přešlo na skutečné  hodnoty RP 
dle smlouvy. Zákazník má v období 1 roku čas zareagovat a smluvně si upravit 
velikost svého RP ve smlouvě o připojení. Tento způsob přechodu bude složitě 
vnímán od zákazníků a bude znamenat další nestandartní úpravy v  informačních 
systémech. Doporučoval bych stanovení pevného data a jednorázový přechod ze 
stávajícího způsobu vyhodnocení z hodnot NM na RK. Na hladinách VVN a VN je 
cca 25 tis. zákazníků a při dobře nastavené komunikaci lze změnu výše RK 
zvládnout v rozumném termínu.  

 

Pro hladinu NN není předpoklad uplatnění přechodného období jako na vyšších 
hladinách. Do doby první fakturace na NN se předpokládá seznámení zákazníků 
s podmínkami přiznání a vyhodnocení nízkého tarifu.  Připomínky k  této oblasti 
jsou uvedeny v kapitole dopadů NTP na účastníky trhu.  

 

Zásady upřesňují skladbu, výchozí podmínky a způsob naplnění  jednotlivých 
regulovaných cen. Dále specifikují vzájemné vazby a uplatnění regulovaných 
položek pro každou z nich samostatně. Dokument je strukturou i obsahem 
provázán s návrhem nové tarifní politiky. Stanoviska k jednotlivým regulovaným 
položkám, úpravě struktury a obsahu tarifů jsou j iž uvedena v předcházejících 
kapitolách.  

 

Dokument dále upřesňuje specifické podmínky pro LDS a ostrovní provozy. 
Popisuje kritéria vyhodnocení a podmínky přiznání sazeb pro specifické odběry. 
Oblasti POZE a další poplatky vůči OTE a ostatním subjektům nejsou přímo 
vázány na oponenturu NTP. 

 

 

6 . 2   P o d n ě t y  k e  s t r u k t u ř e  a  k o n c e p c i  N T P  

 

Podněty k návrhu NTP byly rozděleny  do dvou ob lastí. První část se zabývá  
vybranými oblastmi z návrhu NTP a druhá oblast se zabývá širším pohledem na 
oblast tarifní politiky. Pro dlouhodobou stabilitu a ošetření nových trendů byly 
navrženy další možnosti k rozšíření stávajícího návrhu koncepce nové tarifní 
politiky. 

6.2.1  Podněty  k  vybraným oblastem NT P 

 

 Nová tarifní politika ošetřuje vliv rozvoje decentrální výroby v oblasti změn 
struktury plateb z variabilních na stálé položky. Vlivem decentrální výroby 
může dojít nejenom ke snížení spotřeby u zákazníků s  vlastním zdrojem a 
v navazující lokalitě, ale zároveň lze předpokládat snížením přetoků 
energií mezi napěťovými hladinami.  Nová tarifní struktura je založena na 
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zachování současného principu kumulativní poštovní známky. Zvolený 
postup vyplývá z převažujících toků elektřiny z PS směrem na nižší 
napěťové hladiny. Rozvojem decentrální výroby bude postupně docházet 
k omezování toků dle zvoleného modelu. Doporučuji zahrnout vliv  
decentrální výroby do principů alokace toků energie do tarifní politiky 
dříve, než bude mít znatelný cenový dopad. Následné změny by pak mohly 
viditelně ovlivnit výši regulovaných položek na jednotlivých napěťových 
hladinách. 
 
 

 Nová tarifní politika podstatně zjednodušuje tarifní strukturu MOO a MOP. 
Svým rozsahem nová struktura pokrývá stávající potřeby trhu, ale nerozvíjí 
nové možnosti a příležitosti. Struktury obou sektorů jsou shodné, a proto 
lze řešit nové trendy v rámci demand side response společně. V současné 
době má každá oblast vlastní typové diagramy  dodávky, které slouží pro 
tvorbu bilancí a vypořádání trhu.  Jejich využití může zůstat v platnosti až 
do implementace inteligentních měřících systémů. Následně po 
implementaci AMM mohou sjednocené tarifní struktury lépe podpořit tvorbu 
nových energetických služeb.  
 

 V sektoru maloodběru obyvatelstva byla navržena sazba pro malé odběry 
z důvodu výrazného nárůstu cen za regulované služby distribuce. Tato 
sazba by nebyla nastavena v souladu s navrženými principy alokace 
nákladů na příjemce služby. Pro velmi malé odběry je nutno podotknout, že 
u malých spotřeb může dojít ke zrušení dodávek elektřiny z důvodu vysoké 
finanční náročnosti. Speciální sazba by částečně toto riziko elim inovala. 
Pokud bude rozhodnuto o zavedení speciální sazby pro malou spotřebu 
(jistič 1x16A), navrhuji výrazně snížit limitní spotřebu na úroveň 100 -150 
kWh/rok. Navržená výše 400 kWh/rok by vedla ke spekulacím zákazníků 
(dělení spotřeb) a hlídání limitu spotřeby, což by se v  konci negativně 
projevilo v přístupu zákazníků a jejich pohledu na celou oblast tarifní 
politiky.   
 
 

 V sektoru podnikatelského maloodběru bylo navrženo zachovat speciální 
sazbu na veřejné osvětlení.  Ani tato sazba není nastavena v souladu 
s principy NTP. Značná část spotřeby probíhá v  době vysokého zatížení 
soustavy a maximum výkonu veřejného osvětlení se kryje s dobou 
špičkového zatížení. Veřejné osvětlení slouží nám všem, ale obdobných 
veřejných služeb je více a nemají speciální sazbu.  
 

 V oblasti dvoutarifních sazeb maloodběru je navrhována velice nízká 
motivace pro spotřeby s  blokovanými spotřebiči. Přínosy ze zrovnoměrnění 
toku elektřiny se promítají do oblasti užití sítí úměrně dle vlivu ovládané 
spotřeby na výši technických ztrát. Druhým benefitem je pozitivní vliv na 
dimenzování distribuční sítě s  dopadem do provozu a investic 
provozovatelů sítí. Tento dopad není v NTP dostatečně oceněn. V rámci 
nárůstu decentrální výroby vznikne ještě vyšší potřeba pro řízení odběrů a 
dodávek ve vybraných regionech a lokalitách. V  minulosti měla česká 
energetika více nástrojů pro řízení odběrového diagramu, který je jeden 
z nejvyrovnanějších v Evropě. Nová tarifní politika  nedává dostatečnou 
motivaci pro uplatnění těchto nástrojů. Rozdíly mezi tarify  VT a NT stěží 
pokryjí ztráty TUV a topných systémů. Užití těchto spotřeb je většinou s 
výrazným zpožděním oproti předpokládanému odběru tepelné energie a 
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nižší tarif sotva pokryje tepelné ztráty spotřebičů. Při instalaci 
neblokovaných spotřeb může investor dále ušetřit výdaje za nižší  kapacitu 
elektrotepelných spotřebičů, ale i měsíční stálé náklady na nižší hodnotu 
hlavního jističe.  
 
 

 V rámci navržené tarifní politiky s přechodem na vyhodnocení RP lze 
opětovně plnohodnotně využít dvoutarifní sazby s  ovládáním spotřeby a 
tarifů na všech napěťových úrovních.  Přechod na vyhodnocování 
rezervovaného příkonu u OPM může nastartovat reálné dynamické 
ovládání spotřeby na hladinách VVN a VN, protože může být odstraněn 
technický problém pro vyhodnocování čtvrthodinového maxima při 
zablokování nebo odblokování spotřeby v  průběhu tohoto měřeného 
intervalu. Odpadá problematika časového sladění vyhodnocení NM s RK 
ve vysokém tarifu.  
 

 Sjednocením sazeb pro přímotopné a hybridní vytápění včetně tepelných 
čerpadel navrhuje nová tarifní struktura jednotnou dobu trvání nízkého 
tarifu na 18 hod./den pro všechny typy spotřeb. V  případě hybridních 
sazeb není problém. U přímotopných sazeb a tepelných čerpadel bude 
záviset na provedení stavebních konstrukcí objektu dle výše tepelných 
ztrát a schopnosti akumulace tepelné energie. U tepelných čerpadel dále 
závisí na způsobu blokování celé nebo části technologie a dále na 
způsobu použité technologie  TČ. V případě technologie vzduch/vzduch 
nebo voda/vzduch se tepelná pohoda objektu výrazně sníží.  Pro oblast 
tepelných čerpadel a oblast klimatizací navrhuji zavést společný 
samostatný tarif s vhodnými podmínkami pro provoz těchto technologií.  
 
 

 Stanovení limitu podílu nízkého tarifu pro některé typy spotřeb může být 
vnímáno jako diskriminační. Nové a rekonstruované domy mají nízké 
měrné tepelné ztráty. Spotřeba elektřiny na topení často dosahuje nízkého 
podílu konečné spotřeby. Typickou kategorii představují pasivní domy, 
nízkoenergetické domy, objekty se slunečními kolektory apod. U těchto 
objektů je výrazně snížena spotřeba  elektrotepelných spotřebičů. U plně 
elektrif ikovaných domácností je podíl blokované spotřeby v  případě dobře 
zateplených objektů nebo v případě použití tepelných čerpadel nižší než 
ostatní spotřeba. Velká část těchto spotřeb má vysoký podíl využití v  době 
trvání vysokého tarifu. Novější elektrif ikované  domácnosti (Smart Home) 
s vyšší energetickou náročností v  ostatní spotřebě i při řádném blokování 
topných spotřebičů nemusí dosáhnout podílu stanovených pro jejich sazbu. 
Kritéria podílu NT budou považována za diskriminační. Nejsou také 
v souladu s požadavky energetické efektivity, evropských směrnic a 
stavebního zákona na snižování tepelných ztrát budov a zvyšování 
efektivnost i při využívání energií.  Z tohoto důvodu se mi jeví problematické 
stanovování limitů NT. Smysluplnější mohou být kontroly provozovatelů 
sítě, zda jsou splněny podmínky smlouvy a jsou reálně blokovány výkony 
topných spotřebičů. Tento problém bude automaticky vyřešen 
monitoringem po implementaci AMM u těchto typů odběrů.  
 

 V oblasti podnikatelského maloodběru je navržena progrese plateb za 
hodnotu RK vyjádřenou hodnotou hlavního jističe nad 3x40A včetně. Tato 
progrese má za cíl zabránit migraci  zákazníků mezi napěťovými hladinami 
VN a NN. Průměrné využití příkonu vyjádřené hodnotou hlavního jističe na 
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hladině NN má nižší soudobost v  hrubém srovnání s VN odběry. 
Navyšování cen za jednotku rezervované kapacity při vyšších hodnotách 
jističe není v souladu s nastavenými principy nové tarifní politiky. Progrese 
navyšování cen RK není uplatněna plošně a obecně lze konstatovat, že při 
vyšší RK na všech napěťových úrovních lze předpokládat vyšší soudobý 
odběr. Tento předpoklad však není uplatněn na všech hladinách a pro 
všechny typy odběrů. Každý odběr je odlišný a některé odběry využívají 
rezervovaný příkon pouze pro malou vyhraněnou část spotřeby a jejich 
soudobost může být velice nízká. Provozovatel sítě určuje místo a způsob 
připojení dle vlastních pravidel provozování. Nastavení progrese cen 
j ističů MOP by vedlo k následným disproporcím a spekulacím 
energetických subjektů.  U části odběrů z NN by mohlo docházet 
k umělému dělení odběrů. V případě přechodu části z nich na jinou 
napěťovou hladinu nedojde k narušení struktury a pravidel nové tarifní 
politiky. Alternativou pro vyhodnocení RP pro odběry s  průběhovým měření 
na NN může být použití obdobného vyhodnocení RP jako na napěťových 
úrovních VVN a VN. 
 

 Cena OPM kumuluje v regulované položce náklady na měření a obsluhu 
OPM. Způsob měření značně ovlivňuje výslednou cenu konečných 
nákladů. V případě instalace měření typu B u malých výroben se jedná o 
administrativní rozhodnutí, které se neváže k rozsahu odběru ani rezervaci 
příkonu zákazníka. Tito zákazníci by měli hradit náklady obvyklé pro 
zákazníky maloodběru s  obdobnou charakteristikou odběru.  S vysokou 
pravděpodobností budou tyto odběry v budoucnu nahrazeny měřením 
typu S stejně jako u zákazníků  s obdobným charakterem odběru. 
 
 

 Dokument nové tarifní politiky navrhuje novou strukturu a náplň 
regulovaných cen, ale neřeší oblasti nedodržování a překračování pravidel 
nastavených v rámci nových principů. Oblast sankcí a penalizací by měla 
být nedílnou součástí dokumentu, aby dávala ucelený pohled na principy a 
vazby v navrhované tarifní politice. 

 

6.2.2  Podněty  k  navrhované koncepci  NT P 

 

 Zapracovat požadavky na nové energetické trendy. Vytvořit podmínky pro 
implementaci demand side response, podpořit tvorbu  nových energetických 
služeb. 
Nová tarifní politiky vychází pouze z možností dvoutarifního systému, který 
je dále omezen pouze pro vybrané elektrotepelné spotřebiče a TUV. Nový 
tarifní systém by mohl pružněji reagovat na potřeby sítě implementací 
vícetarifního systému. Evropská směrnice o energetické efektivitě 
předpokládá využití čtyřtarifního systému pro efektivní řízení soustavy. 
Historické tarifní struktury vycházely z  třítarifního systému – vysoký, nízký 
a špičkový tarif. Tento systém lze vhodně využít i v nových podmínkách 
energetiky.  
Způsob blokování spotřeb vychází ze stávajícího statického modelu 
přímého ovládání spotřebičů. Vhodnější alternativou je dynamický způsob 
řízení dle aktuální potřeby provozovatele sítí pro její efektivní využití.   
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Vhodným doplněním tarifní politiky je i vícetarifní systém bez přímého 
blokování spotřebičů na základě finanční motivace  v rámci tarifů. 
V principu se jedná o statické řízení spotřeby. Záleží pouze na 
zákazníkovi, zda a jakým způsobem si zajistí zablokování vybraných 
spotřebičů. Pro tento účel lze vhodně využít nové komunikační technologie 
nebo výstup S0 z měřící soupravy.  Vícetarifní systém bez blokování by měl 
být pokryt úsporami v oblasti variabilních nákladů. 
 

 Navrhovaný tarifní systém nereaguje na nové trendy a vychází pouze ze 
zastaralých předpokladů původního systému. Nové trendy v  energetice a 
změny ve společnosti vyvolávají nové požadavky na tarifní politiku.  
S růstem životní úrovně rostou i požadavky na nové životní potřeby. 
Novému trendu odpovídá pouze sazba pro elektromobily. Obdobným 
trendem by mohla být podpora využití lokální akumulace. Oblastí 
s rostoucím potenciálem je oblast klimatizací, která by mohla mít vytvořen 
vlastní tarif. Pro klimatizace přichází v úvahu i společný tarif s tepelnými 
čerpadly, protože jde o obdobnou a mnohdy propojenou technologii.  
Další oblastí může být zavedení vícetarifního systému bez blokování 
konečné spotřeby. Tato oblast má význam nejenom pro obchodníka, ale i 
pro distributora. V oblasti distribuce existuje potenciál ovládání ostatních 
spotřeb, které mají různorodý potenciál pro efektivní využití v distribučních 
soustavách. V ostatní evropských zemích, kde není využívána technologie 
HDO, je tento typ motivace významným nástrojem pro řízení rovnováhy 
soustavy. Existují nové trendy lokálního ovládání pomocí technologií 
ZigBee, Wi-Fi, Radio, LAN, které umožňují nepřímé řízení spotřeb dle 
požadavků provozovatelů sítí.  
Napěťové hladiny VVN a VN mají také v oblasti spotřeb významný 
potenciál pro efektivní využití soustavy. Nejedná se pouze o elektrotepelné 
spotřebiče, které lze dynamicky ovládat v  návaznosti na NTP. Jsou zde 
další významné spotřeby, které lze využít pro efektivní řízení. Jedná s e 
například o sušící linky, vypalovací pece, čerpadla v plynárenské soustavě 
atd. Tyto spotřeby lze využít i individuálně dle aktuálních požadavků 
provozovatelů sítí.  
 

 Inteligentní měřící technologie dávají nové možnosti pro tarifní politiku.  
Měření typu S je definováno ve vyhlášce měření č. 82/2011 Sb. V  síti je 
instalováno několik desítek tisíc těchto měřidel, ale doposud jsou 
provozována v pilotním režimu jako měření typu C.  
Inteligentní měření umožní použití více tarifů bez nutnosti zásahu do 
elektroměrových rozvaděčů. V rámci last profile lze obchodně i distribučně 
vyhodnotit průběh spotřeby. Systém podporuje i možnost zavedení 
dynamických tarifů. Jejich využití je však sporadické.  
Inteligentní měřící systémy umožní dynamické, statické i f inanční 
vyhodnocení tarifů. V oblasti ovládání koncové spotřeby tyto systémy 
podporují adresné ovládání koncových spotřeb. Výhodou pro provozovatele 
sítí je možnost lokálního managementu, který může být vhodným nástrojem 
pro eliminaci negativních vlivů přetoků z decentrální výroby.   
Měření typu S lze vhodně využít pro měření malých výroben a dalších 
odběrů z NN včetně OPM s instalovaným měřením typu B. Tyto měřící 
systémy mají nižší pořizovací a provozní náklady v  porovnání 
s průběhovým měřením typu B.  
Vícetarifní systémy je vhodnější zavést s  podmínkou předchozí 
implementace AMM v OPM. Tímto opatřením by se zabránilo vynakládání 
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zbytečných výdajů na úpravy měřícího místa v  OPM, pořízení nových 
přístrojů pro ovládání sazeb a úpravy systému HDO.   

 

 

 

7.  DOPORUČENÍ A ZÁVĚR  

 

 

7 . 1   D o p o r u č e n í  ke  s t r u k t u ř e  a  k o n c e p c i  N T P  

 

Pro implementaci NTP doporučujeme co nejdříve zahájit úpravy legislativy 
v rámci příslušných prováděcích vyhlášek tak, aby nová tarifní politika byla 
zavedena do praxe v co nejkratším možném termínu.  

Doporučujeme časově synchronizovat NTP s novelou energetického zákona 
z důvodu legislativních změn, které se vážou  k příspěvkům na POZE. Sladění 
změn doporučujeme z důvodu shodné datové základny pro vyhodnocení POZE a 
nutných úprav informačních systémů.  

Pro správné odstartování nového tarifního modelu je nutná dostatečná 
marketingová kampaň, která přiblíží novou strukturu tarifů a vysvětlí principy 
zakomponované v nové tarifní politice široké energetické veřejnosti. Tuto kampaň 
je nutné zahájit s dostatečným časovým předstihem  tak, aby všichni účastníci 
trhu, zejména zákazníci, měli dostatečný časový prostor na úpravu parametrů dle 
nově nastavených pravidel. I v neregulované oblasti energetiky, v oblasti prodeje 
silové elektřiny se bude nutné připravit na změny energetického trhu.  

Vhodnou podporu efektivního využití energetické soustavy a motivaci k 
jednotlivým účastníkům energetického trhu lze získat i ekologickým vnímáním 
tarifní politiky s vhodnou marketingovou podporou. Rozdíly mezi vícetarifními 
systémy budou nízké a další vhodná motivace může podpořit zákazníky 
k hospodárnému přístupu při nakládání s elektrickou energií.  

Přechod na novou tarifní strukturu doporučujeme realizovat bez přechodného 
období pro všechny kategorie zákazníků. Přechodná ustanovení v  oblasti 
nahrazení RP by vyvolala dezorientaci zákazníků a zvýšené náklady na úpravy 
systémů v přechodném období. 

Do alokace nákladů na regulované položky doporučujeme zahrnout 
vliv decentrální výroby na změny toků v  jednotlivých napěťových hladinách. 
Pozdější zohlednění by mohlo mít skokový vliv na přerozdělení nákladů na 
jednotlivých napěťových úrovních.  

Doporučujeme nezavádět nesystémové opatření na progresy plateb za 
rezervovanou kapacitu u jedné kategorie  a pro omezený počet zákazníků. 
Nastavení progrese cen jističů MOP by vedlo k  následným disproporcím a 
spekulacím energetických subjektů.  U některých odběrů by mohlo docházet 
k umělému dělení spotřeby. Progrese navyšování cen RK není uplatněna plošně 
a obecně lze konstatovat, že při vyšší RK na všech napěťových úrovních lze 
předpokládat i vyšší soudobý odběr. 
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V oblasti dvoutarifních sazeb s přímým blokování spotřebičů doporučujeme zvýšit 
f inanční motivaci zákazníků.  Blokování spotřeb pozitivně působí na dimenzování 
distribuční soustavy. Tento přínos má pozitivní dopad do provozu a inves tic 
provozovatelů sítí. Navrhujeme zvýšit benefit zákazníků v oblasti stálých plateb 
za rezervovaný příkon. 

Doporučujeme zavedení nové společné dvoutarifní sazby pro tepelná čerpadla a 
klimatizace. Obě technologie mají společné technologické rysy a obdobné 
podmínky provozu. Pro oblast hybridního vytápění a přímotopů pak 
doporučujeme využít navrhovaný společný dvoutarif.  

Doporučujeme rozšířit nový tarifní model o dvoutarifní sazbu bez přímého 
blokování spotřeb na všech napěťových úrovních. Tato sazba má potenciál 
využití v oblasti maloodběru u moderních spotřebičů s  odloženým startem 
spotřeby a u spotřebičů s implementovanou dálkovou komunikací ovládání. 
V oblasti velkoodběru existuje celá řada technologických spotřeb s  možností 
odkladu spotřeby. Efekty dvoutatifního systému by měly být pokryty úsporami 
v oblasti variabilních nákladů. 

Pro podporu demand side response doporučujeme v  rámci nových energetických 
služeb zavést vícetarifní systém. Vícetarifní systém by mohl pružněji reagovat na 
potřeby sítě. Pružnější způsob řízení distribučních tarifů vytvoří vhodnější 
podmínky pro eliminaci negativních vlivů decentrální výroby. Evropská směrnice 
o energetické efektivnosti předpokládá využití čtyřtarifního systému. Historická 
zkušenost ČR hovoří o efektivním využití třítarifního systému (špičkový, vysoký a 
nízký tarif).  

Doporučujeme omezit podmínky nebo nerealizovat sazbu pro velmi malou 
spotřebu v kategorii MOO a sazbu pro veřejné osvětlení v kategorii MOP.  Tyto 
sazby nejsou navrženy v souladu s navrženými principy a nepokrývají náklady na 
provoz a obsluhu sítí. V případě zavedení sazby D1Md navrhujeme výrazně snížit 
limitní spotřebu z důvodu spekulací zákazníků na dělení stávajících odběrů.  

Doporučujeme zahrnout alternativu měření typu S  do kalkulací dotčených 
regulovaných položek.  Měření typu S je definováno ve vyhlášce měření č. 
82/2011 Sb. Tento nový typ měření dává možnost uplatnění vícetarifního systému 
bez nutnosti zásahu do elektroměrových rozvaděčů. Může být uplatněn pro 
všechny odběry na napěťové úrovní NN včetně malých výroben. Pomocí dat 
z tohoto typu měření lze dále vyhodnocovat  podmínky pro přiznání dvoutarifních 
sazeb. 

Doporučujeme aktualizovat podmínky pro přiznání dvoutarifních sazeb a dobu 
trvání nízkého tarifu. U nových a rekonstruovaných odběrů s  plně elektrif ikovanou 
domácností je podíl neřízené spotřeby vyšší než podíl ovládaných spotřebičů, a 
proto je nutno zaintegrovat toto hledisko do podmínek pro přiznání sazby. 
V oblasti nastavení doby trvání nízkého tarifu je nutné zohlednit technické 
parametry všech použitých technologií.    
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7 . 2  Z Á V Ě R  
       z h o d n o c en í  n á v r h u    „ N O V É  T A R I F N Í  P O L I T I K Y “  

 

 

Navrhovaný model nové tarifní politiky je realizovatelný a zajišťuje nápravu 
hlavních nedostatků stávajícího tarifního systému. Principy alokace nákladů do 
navrhovaných driverů reálně odrážejí struktury výdajů regulovaných subjektů. 
Náklady jsou úměrně rozděleny na stálé a variabilní položky, které jsou následně 
alokovány do definovaných regulovaných položek na jednotlivých napěťových 
hladinách. 

 

Nový tarifní model dává jasné finanční signály zákazníkům, výrobcům i dalším 
účastníkům trhu. Nový systém pak přenáší náklady na ty subjekty, které náklady 
v energetických sítích vyvolaly. Systém současně odstraňuje křížové dotace mezi 
zákaznickými sektory i jednotlivými tarify.  

 

Implementací nové tarifní politiky bude uvolněna část kapacity sítě, která byla až 
doposud zablokována nadhodnocenými rezervovanými příkony dle pravidel 
stávající tarifní politiky. Uvolněný příkon lze využít pro připojování nových odběrů 
a část uvolněných finančních prostředků lze využít pro implementaci chytrých 
sítí. Nové energetické trendy vyvolávají požadavky na připojování decentrální 
výroby, lokální management, akumulaci a další technologické požadavky, které je 
nutné v měnícím se prostředí energetiky zajistit.   

 

Po projednání a zapracování výstupů z  oponentního posudku doporučujeme 
zavedení nového tarifního systému do praxe v co nejkratším možném 
termínu. 

 


