Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2005
ze dne 26. srpna 2005, o cenách plynů
Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10
odst. 5 písm. b) a § 10 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah
ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších
předpisů,vydává cenové rozhodnutí o cenách plynů.
Provozovatel přepravní soustavy:
RWE Transgas, a. s., IČ: 26460815, se sídlem Limuzská 12, Praha 10, dále jen RWE
Transgas, a. s.
Provozovatelé regionálních distribučních soustav:
Jihočeská plynárenská, a. s., IČ: 60827807, se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice,
dále jen Jihočeská plynárenská, a. s.
Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ: 49970607, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, dále
jen Jihomoravská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská, a. s., IČ: 60193492, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, dále jen
Pražská plynárenská, a. s.
Severočeská plynárenská, a. s., IČ: 49903209, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
dále jen Severočeská plynárenská, a. s.
Severomoravská plynárenská, a. s., IČ: 47675748, se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava,
dále jen Severomoravská plynárenská, a. s.
Středočeská plynárenská, a. s., IČ: 60193158, se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4,
dále jen Středočeská plynárenská, a. s.
Východočeská plynárenská, a. s., IČ: 60108789, se sídlem Pražská ulice 702, Hradec
Králové, dále jen Východočeská plynárenská, a. s.
Západočeská plynárenská, a. s., IČ: 49790315, se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72,
Plzeň, dále jen Západočeská plynárenská, a. s.
Energetický regulační úřad stanoví:
I.

Ceny přepravy a distribuce zemního plynu

1.

Ceny za přepravu zemního plynu

Pro zemní plyn přepravovaný provozovatelem přepravní soustavy pro dodávku plynu
konečným zákazníkům na území České republiky, platí tyto pevné ceny a určené podmínky:
1.1 Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu je 23 059,30 Kč/tis. m3.
Přitom platí, že:
měsíční plat za přepravu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity
v tis. m3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou
pevnou kapacitu v Kč/tis. m3.

1.2 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu na období platnosti měsíční smlouvy
Ck v Kč/m3 je stanovena podle vzorce:
C k  C r  Fc ,
kde
Cr je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle bodu 1.1 této části,
Fc je součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,
F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc

Leden, Únor,
Prosinec

Březen, Duben,
Říjen, Listopad

F

0,4

0,25

Květen, Červen,
Červenec, Srpen,
Září
0,1

Přitom platí, že:
měsíční plat za přepravu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity
v tis. m3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za
denní rezervovanou pevnou kapacitu pro období platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m3,
kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.
1.3 Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou
roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle bodu 1.1 této části.
1.4 Maximální cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu pro období platnosti
měsíční smlouvy je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro
období platnosti měsíční smlouvy podle bodu 1.2 této části.
1.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě
(smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem přepravní soustavy účtována platba Pp
za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity sjednané ve smlouvě
(smlouvách), stanovená podle vzorce:
Pp  ( K r  K s )  Fo  C r

,

kde
Kr je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném vstupním
nebo výstupním bodě v tis. m3,
Ks je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného
subjektu bilancování v daném vstupním nebo výstupním bodě, sjednaných ve
smlouvě (smlouvách) v tis. m3,
Fo je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující
tabulky:
Kalendářní měsíc

Leden, Únor,
Prosinec

Březen, Listopad

Fo

2

1

Duben, Květen,
Červen, Červenec,
Srpen, Září, Říjen
0,3

Cr je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle bodu 1.1 této
části.
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Přitom platí, že:
pokud daný subjekt bilancování překročí denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou
kapacitu v daném vstupním nebo výstupním bodě, sjednanou ve smlouvě (smlouvách)
v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo
přerušitelné kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle
vzorce pro výpočet Pp, kde za Kr je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita
daného subjektu bilancování v daném vstupním nebo výstupním bodě v daném měsíci.
1.6 Pevná cena za renominaci je 800 Kč za každou renominaci potvrzenou provozovatelem
přepravní soustavy a platnou podle nominačních pravidel po 9:00 hodině v daný
plynárenský den.
1.7 Pevná cena za mimotoleranční bilanční odchylku Cb je 106,60 Kč/MWh.
Přitom platí, že platba za mimotoleranční bilanční odchylku Pb se určí podle vzorce:



Pb  C b  Vs  V y  Bt



,

kde
Vs je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech
vstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den,
Vy je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech
výstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den,
Bt je bilanční tolerance v MWh stanovená podle vzorce:
Bt  0,0151  N c  0,0248  K sc  N c 

,

kde
Ksc je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného
subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v jednotlivých výstupních
bodech v MWh,
Nc je součet všech nominací daného subjektu bilancování v jednotlivých výstupních
bodech na daný plynárenský den v MWh.
1.8 Pevná cena za mimotoleranční nominační odchylku Co je 53,30 Kč/MWh.
Přitom platí, že platba za mimotoleranční nominační odchylku Po se určí podle vzorce:
Po  C o   K r  N  N t 

,

kde
Kr je skutečná denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě za
daný plynárenský den v MWh,
N je nominace daného subjektu bilancování na daný výstupní bod na daný plynárenský
den v MWh,
Nt je nominační tolerance v MWh stanovená podle vzorce:
N t  0,0906  N  0,1488  K s  N 
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,

kde
Ks je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit
příslušného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v daném
výstupním bodě v MWh.
1.9 Celková platba za mimotoleranční nominační odchylky je dána součtem plateb za
mimotoleranční nominační odchylku v jednotlivých výstupních bodech. Pokud je
celková platba za mimotoleranční nominační odchylky vyšší než nebo rovna platbě za
mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční bilanční odchylka se nezpoplatňuje.
Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky nižší než platba za
mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční nominační odchylky se
nezpoplatňují.
1.10 Pevná cena za chybějící bilanční plyn je 890,24 Kč/MWh, pevná cena za přebývající
bilanční plyn je 222,56 Kč/MWh. Cenu za přebývající bilanční plyn hradí společnost
RWE Transgas, a. s.
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2.

Ceny za distribuci zemního plynu

Pro zemní plyn distribuovaný jednotlivými provozovateli regionálních distribučních
soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky (dále jen
zákazníci) platí tyto pevné ceny a určené podmínky:
2.1 Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
2.1.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:
Dvousložková cena
Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
Jihočeská plynárenská, a. s.
nad 630 do 4 200
nad 4 200
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
Jihomoravská plynárenská, a. s.
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 52 500
nad 52 500
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
Pražská plynárenská, a. s.
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 52 500
nad 52 500
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
nad 630 do 4 200
Severočeská plynárenská, a. s.
nad 4 200 do 52 500
nad 52 500 do 105 000
nad 105 000 do 525 000
nad 525 000
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
nad 630 do 4 200
Severomoravská plynárenská, a. s.
nad 4 200 do 52 500
nad 52 500 do 157 500
nad 157 500
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
nad 630 do 4 200
Středočeská plynárenská, a. s.
nad 4 200 do 50 000
nad 50 000 do 630 000
nad 630 000
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Pevná cena za
odebraný plyn
Kč/MWh

Pevná roční cena za
denní rezervovanou
pevnou kapacitu
Kč/tis. m3

168,29
166,90
150,58
119,01
80,98
79,56
74,83
62,59
35,94
35,44
33,31
32,05
27,80
22,81
111,32
109,00
97,78
59,97
37,19
21,06
21,06
97,58
95,66
85,41
57,45
33,19
19,47
95,90
91,79
83,49
74,25
37,78
16,70

40 756,60
29 971,40
30 748,80
20 735,90
69 300,00
58 440,00
54 755,00
45 229,00
26 940,00
99 320,00
92 000,00
93 540,00
77 560,00
48 050,00
87 794,30
84 065,90
104 573,90
50 875,20
30 749,70
21 199,60
20 394,20
69 620,00
66 590,00
85 560,00
44 760,00
23 870,00
14 810,00
70 800,00
64 200,00
58 680,00
52 560,00
27 360,00
14 160,00

Východočeská plynárenská, a. s.

Západočeská plynárenská, a. s.

nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 52 500
nad 52 500 do 157 000
nad 157 000
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 40 000
nad 40 000 do 100 000
nad 100 000

73,27
71,82
67,88
61,44
34,65
18,16
99,46
97,60
89,40
72,97
48,68
32,47

63 700,00
56 320,00
57 390,00
46 960,00
23 960,00
15 120,00
84 240,00
82 080,00
72 000,00
54 480,00
42 480,00
22 920,00

2.1.1.1 Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru
v daném odběrném místě dohodnutého ve smlouvě.
Přitom pro odběrná místa s měřením typu A a B platí, že:
měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní
rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné roční ceny za denní
rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m3 podle tabulky v bodu 2.1.1 této části.
Přitom pro odběrná místa s měřením typu C platí, že:
měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MPr se určí podle vzorce:
MPr  (C rd  RK ) / 12

,

kde
Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky
v bodu 2.1.1 této části,
RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3, určená
postupem a) nebo b):
a)

pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná
kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce:

RK  RS / LFr

,

kde
RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m3,
LFr je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:
Roční odběr v pásmu
nad – do
MWh/rok
nad 9,45 do 63
nad 63 do 630

LFr
105
120

b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná
kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii):
i) pro měsíc leden 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném
místě v tis. m3 určí jako nejvyšší denní propočtený průměr odběru v daném
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odběrném místě za měsíce leden 2004, únor 2004, prosinec 2004. Denní
propočtený průměr odběru je podíl skutečného odběru dosaženého v daných
měsících v tis. m3 a počtu jejich kalendářních dnů,
ii) pro období od 1. února 2005 do 31. prosince 2005 se denní rezervovaná pevná
kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší denní propočtený
průměr odběru v daném odběrném místě za měsíce leden 2005, únor 2005,
prosinec 2004,
iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit nejvyšší denní propočtený
průměr odběru v prosinci 2004, lednu 2005 a únoru 2005 (např. noví zákazníci),
se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako
nejvyšší denní propočtený průměr odběru sjednaný ve smlouvě v tis. m3.
2.1.2 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
do 9,45 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:

Jihočeská plynárenská, a. s.
Jihomoravská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská, a. s.
Severočeská plynárenská, a. s.
Severomoravská plynárenská, a. s.
Středočeská plynárenská, a. s.
Východočeská plynárenská, a. s.
Západočeská plynárenská, a. s.

Dvousložková cena

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za odebraný plyn
Kč/MWh

Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč

od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45

237,27
173,73
156,50
87,67
188,22
45,16
233,16
121,35
186,75
108,22
367,57
125,63
134,30
79,29
177,89
107,20

19,58
29,58
34,68
45,52
39,61
62,14
37,37
54,98
28,99
41,35
25,75
50,94
30,12
38,79
30,11
41,24

2.2 Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze
pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
2.2.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční
smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:
Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné
měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn
v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou
distribuční kapacitou podle tabulky v bodu 2.1.1 této části. Pevná cena za denní
rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti
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měsíční smlouvy Ckd v Kč/tis. m3 je vypočtena ve dvou variantách, podle níže
uvedených vzorců a) a b). Uživatel má právo konečné volby mezi dvěma výslednými
hodnotami.
a)
b)

C kd  C rd  Fc
C kd  C rd  (0,52  0,08  n ) ,

kde
Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky
v bodu 2.1.1 této části,
Fc je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční
smlouvy,
F
je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

n

Kalendářní měsíc

Leden, Únor,
Prosinec

Březen, Duben,
Říjen, Listopad

F

0,4

0,25

Květen, Červen,
Červenec, Srpen,
Září
0,1

je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:
měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní
rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné ceny za denní
rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti
měsíční smlouvy v Kč/tis. m3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční
smlouvy.
2.3 Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou
Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí
pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
2.3.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:
Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální
roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn
v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou
distribuční kapacitou podle tabulky v bodu 2.1.1 této části. Maximální roční cena za
denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní
rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodu 2.1.1 této části.
2.4 Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou
Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí
pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
2.4.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční
smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:
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Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální
měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný
plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy
s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodu 2.1.1 této části. Maximální měsíční
cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za
denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.2.1 této části.
2.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve
smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována
platba Ppd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity
sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:
Ppd  0,5  K rd  K sd  / K sd   100  F  C rd   ( K rd  K sd )

,

kde
Krd je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném
odběrném místě v tis. m3,
Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit
v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3,
F je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky
v bodu 2.2.1 této části,
Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodu
2.1.1 této části.
Přitom platí, že:
pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo
přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je
platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity
účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet Ppd,
kde za Krd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném
místě v daném měsíci.
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II. Ceny dodávky zemního plynu
1.

Ceny dodávky zemního plynu od společnosti RWE Transgas, a. s., příslušným
držitelům licence na obchod s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům
připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným
zákazníkům

1.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka se zemním plynem příslušným držitelům
licence na obchod s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným
k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům, platí
tyto ceny a určené podmínky:

Jihočeská plynárenská, a. s.
Jihomoravská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská, a. s.
Severočeská plynárenská, a. s.
Severomoravská plynárenská, a. s.
Středočeská plynárenská, a. s.
Východočeská plynárenská, a. s.
Západočeská plynárenská, a. s.

Dvousložková cena
Komoditní složka
Kapacitní složka
Maximální cena za odebraný
Pevná roční cena za denní
zemní plyn
rezervovanou pevnou kapacitu
Kč/MWh
Kč/tis. m3
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50
581,10
61 716,50

Přitom platí, že:
měsíční plat za denní rezervovanou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované
pevné kapacity v tis. m3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní
rezervovanou kapacitu v Kč/tis. m3.
1.2 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více
než 2 %, je společností RWE Transgas, a. s., účtována platba Ppo za překročení denní
rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce:
Ppo  ( K rl  K sl )  Fo  C r

,

kde
Krl je skutečně dosažená denní kapacita daného držitele licence v tis. m3,
Ksl je denní rezervovaná pevná kapacita daného držitele licence sjednaná ve smlouvě
v tis. m3,
Fo je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v bodu
1.5 části I.,
Cr je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle bodu 1.1 části I.
Přitom platí, že:
pokud daný držitel licence překročí denní rezervovanou pevnou kapacitu v daném měsíci
opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve
smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro
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výpočet Ppo, kde za Krl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného
držitele licence v daném měsíci.
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2.

Maximální ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení
je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na
distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno
k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek jejich chráněným zákazníkům

2.1 Pro dodávky zemního plynu nad 4 200 MWh/rok chráněným zákazníkům, jejichž
zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na
distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní
soustavě, v rozsahu dodávek jejich chráněným zákazníkům, (dále jen zákazníci) od dále
uvedených držitelů licence na obchod s plynem platí tyto maximální ceny a podmínky:
Maximální dvousložková cena (včetně DPH)
Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok
Jihočeská plynárenská, a. s.

nad 4 200
nad 4 200 do 52 500
Jihomoravská plynárenská, a. s.
nad 52 500
nad 4 200 do 52 500
Pražská plynárenská, a. s.
nad 52 500
nad 4 200 do 52 500
Severočeská plynárenská, a. s.
nad 52 500 do 105 000
nad 105 000
nad 4 200 do 52 500
Severomoravská plynárenská, a. s.
nad 52 500
nad 4 200 do 50 000
Středočeská plynárenská, a. s.
nad 50 000
nad 4 200 do 52 500
Východočeská plynárenská, a. s.
nad 52 500

Cena za odebraný
plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
Roční sazba platu
za denní maximum
Kč/tis. m3

839,00
770,00
750,00
767,78
752,00
806,69
791,34
775,11
792,67
767,27
824,67
800,65
751,34
741,50

90 000,00
85 646,20
85 646,20
85 646,20
85 646,20
85 646,20
85 646,20
85 646,20
85 650,00
85 650,00
85 920,00
85 920,00
84 000,00
84 000,00

2.1.1 Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru
dohodnutého ve smlouvě.
Přitom platí, že:
a) pro měsíc leden 2005 se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího
denního odběru zemního plynu v tis. m3 použitého pro výpočet měsíčního platu za
kapacitu v roce 2004 a roční sazby platu za denní maximum platné pro rok 2005
v Kč/tis. m3,
b) pro období od 1. února 2005 do 31. prosince 2005 se měsíční plat za kapacitu určí jako
1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního odběru zemního plynu v tis. m3
v průběhu měsíce prosince 2004, ledna 2005 a února 2005 a roční sazby platu za denní
maximum platné pro rok 2005 v Kč/tis. m3,
c) zákazníkům, pro které není možné zjistit nejvyšší dosažený denní odběr v prosinci
2004, lednu 2005 a únoru 2005 (např. noví zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí
jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru sjednaného ve smlouvě v tis. m3 a roční
sazby platu za denní maximum platné pro rok 2005 v Kč/tis. m3.
2.2

Pro dodávky zemního plynu nad 630 do 4 200 MWh/rok chráněným zákazníkům,
jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům
12

licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno
k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek jejich chráněným zákazníkům, (dále jen
zákazníci) od dále uvedených držitelů licence na obchod s plynem platí tyto
maximální ceny a podmínky:

Jihočeská plynárenská, a. s.
Jihomoravská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská, a. s.
Severočeská plynárenská, a. s.
Severomoravská plynárenská, a. s.
Středočeská plynárenská, a. s.
Východočeská plynárenská, a. s.

Maximální dvousložková cena (včetně DPH)
Cena za kapacitu
Roční sazba platu
Cena za odebraný plyn
za denní propočtený průměr
Kč/MWh
odběru
Kč/tis. m3
849,00
125 000,00
795,00
119 133,80
772,69
119 133,80
821,51
119 133,90
808,22
119 130,00
848,67
119 400,00
779,43
120 000,00

2.2.1 Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru
dohodnutého ve smlouvě.
Přitom platí, že:
a) pro měsíc leden 2005 se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu denního
propočteného průměrného odběru zemního plynu v tis. m3 použitého pro výpočet
měsíčního platu za kapacitu v roce 2004 a roční sazby platu za denní propočtený
průměr odběru platné pro rok 2005 v Kč/tis. m3 (denní propočtený průměr odběru je
podíl skutečné spotřeby dosažené v jednotlivých měsících a počtu jejich kalendářních
dnů),
b) pro období od 1. února 2005 do 31. prosince 2005 se měsíční plat za kapacitu určí jako
1/12 součinu nejvyššího denního propočteného průměrného odběru zemního plynu
v tis. m3 dosaženého v průběhu měsíce prosince 2004, ledna 2005 a února 2005 a roční
sazby platu za denní propočtený průměr odběru platné pro rok 2005 v Kč/tis. m3,
c) zákazníkům, pro které není možné zjistit nejvyšší denní propočtený průměr odběru
v prosinci 2004, lednu 2005 a únoru 2005 (např. noví zákazníci), se měsíční plat za
kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního propočteného průměru odběru
sjednaného ve smlouvě v tis. m3 a roční sazby platu za denní propočtený průměr
odběru platné pro rok 2005 v Kč/tis. m3.
2.3

Maximální ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je
připojeno k regionální distribuční soustavě provozované společností Západočeská
plynárenská, a. s.
Pro dodávky zemního plynu nad 630 MWh/rok chráněným zákazníkům, jejichž
zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě provozované společností
Západočeská plynárenská, a. s., a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a
obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě,
v rozsahu dodávek jejich chráněným zákazníkům, (dále jen zákazníci) od držitele
licence na obchod s plynem společnosti Západočeská plynárenská, a. s., platí tyto
maximální ceny a určené podmínky:
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A.

Pro zákazníky, u kterých je instalováno měření s přepočítávačem na vztažné podmínky
s registrací naměřených hodnot:
Maximální dvousložková cena (včetně DPH)

Sazba V 1

Sazba V 2

Sazba V 3

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za odebraný
plyn
Kč/MWh

nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 40 000
nad 40 000 do 100 000
nad 100 000
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 40 000
nad 40 000 do 100 000
nad 100 000
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 40 000
nad 40 000 do 100 000
nad 100 000

790,93
786,66
773,97
750,35
790,93
786,66
773,97
750,35
790,93
786,66
773,97
750,35

Cena za kapacitu
Měsíční sazba platu
za denní maximum
Kč/tis. m3

8 210,00

7 730,00

50 800,00

Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru
dohodnutého ve smlouvě.
Přitom platí, že:
a) u sazby V 1: pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 se měsíční plat za
kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a nejvyššího denního
odběru zemního plynu v m3 naměřeného v průběhu měsíce ledna. V případě, že
v průběhu února bude naměřen vyšší denní odběr, bude tato hodnota základem pro
stanovení nového měsíčního platu za kapacitu od února až do konce roku,
b) u sazby V 2: pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 se měsíční plat za
kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a sjednané hodnoty
maximálního denního odběru zemního plynu v m3. Při nevyčerpání sjednané hodnoty
zůstává platba nezměněna. Při překročení sjednané hodnoty v měsících lednu, únoru
a prosinci zaplatí zákazník přirážku ve výši pětinásobku měsíční sazby platu za
kapacitu za každý m3 nad sjednanou hodnotou. V ostatních měsících se přirážka
zákazníkovi neúčtuje. Původně sjednaná hodnota maximálního denního odběru se
tímto nemění,
c) u sazby V 3: se účtuje zákazníkovi v měsících leden, únor a prosinec měsíční plat za
kapacitu jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a nejvyššího denního
odběru naměřeného v daném měsíci. V ostatních měsících platí zákazník pouze cenu
za dodané množství plynu.
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B.

Pro zákazníky, u kterých je instalováno měření bez registrace naměřených hodnot:
Maximální dvousložková cena (včetně DPH)

Sazba VS 1

Sazba VS 2

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za odebraný
plyn
Kč/MWh

nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 40 000
nad 40 000 do 100 000
nad 100 000
nad 630 do 4 200
nad 4 200 do 40 000
nad 40 000 do 100 000
nad 100 000

790,93
786,66
773,97
750,35
790,93
786,66
773,97
750,35

Cena za kapacitu
Měsíční sazba platu
za denní maximum
Kč/tis. m3

13 920,00

95 420,00

Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru
dohodnutého ve smlouvě.
Přitom platí, že:
a) u sazby VS 1: pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 se měsíční plat za
kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a denního
propočteného průměru odběru měsíce ledna (denní propočtený průměr odběru je
naměřená měsíční spotřeba dělená počtem kalendářních dnů měsíce). V případě, že
v únoru bude denní propočtený průměr odběru vyšší než v lednu, bude tato hodnota
základem pro stanovení nového měsíčního platu za kapacitu od února až do konce
roku,
b) u sazby VS 2: se vyúčtuje zákazníkovi v měsících leden, únor a prosinec měsíční plat
za kapacitu jako součin měsíční sazby za denní maximum a denního propočteného
průměru odběru. V ostatních měsících platí zákazník pouze cenu za dodané množství
plynu.
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2.4

Pro dodávky zemního plynu do 630 MWh/rok chráněným zákazníkům včetně
domácností, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě,
a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení
není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek jejich chráněným
zákazníkům, od dále uvedených držitelů licence na obchod s plynem, platí tyto
maximální ceny a podmínky:

Jihočeská plynárenská, a. s.

Jihomoravská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s.

Severočeská plynárenská, a. s.

Severomoravská plynárenská, a. s.

Středočeská plynárenská, a. s.

Východočeská plynárenská, a. s.

Západočeská plynárenská, a. s.

Maximální dvousložková cena (včetně DPH)

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za odebraný plyn
Kč/MWh

Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč

od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00
od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00

1 260,00
1 135,00
892,00
881,00
1 202,20
1 087,91
854,26
843,97
1 199,46
1 085,17
851,52
841,24
1 226,02
1 111,73
878,08
867,80
1 212,71
1 098,42
864,77
854,48
1 242,05
1 127,76
894,11
883,82
1 184,26
1 069,97
836,32
826,03
1 230,30
1 116,02
882,37
872,08

37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
37,00
55,00
239,00
293,00
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III. Ceny za distribuci zemního plynu provozovatelů lokálních distribučních soustav
a ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům připojeným k lokálním
distribučním soustavám
1.

Pevné ceny za distribuci zemního plynu

1.1

Ceny za distribuci zemního plynu jednotlivých provozovatelů lokálních distribučních
soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky jsou
kumulativní, zahrnují ceny za distribuci zemního plynu dané lokální distribuční
soustavy, ceny za distribuci zajišťovanou provozovatelem příslušné regionální
distribuční soustavy, ke které je daná lokální distribuční soustava připojena, a případně
ceny za distribuci zajišťovanou provozovateli všech lokálních distribučních soustav,
které jsou mezi danou lokální distribuční soustavou a příslušnou regionální distribuční
soustavou.

1.2

Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo připojené k lokální distribuční
soustavě podle zvláštního právního předpisu1), platí pevné kumulativní ceny za
distribuci a určené podmínky podle části I. bodu 2 příslušného provozovatele regionální
distribuční soustavy, ke které je daná lokální distribuční soustava připojená přímo, nebo
zařízením jiné lokální distribuční soustavy.

1.3

Pro zemní plyn distribuovaný provozovatelem lokální distribuční soustavy dle bodu
1.3.1.1 této části pro dodávku plynu konečným zákazníkům, jejichž zařízení je
připojeno k této lokální distribuční soustavě, platí tyto pevné ceny a podmínky:

1.3.1 Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
1.3.1.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
v odběrových pásmech uvedených v tabulce, platí tyto pevné ceny a podmínky:
Dvousložková cena

ECK Generating, s.r.o..

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Pevná cena za
odebraný plyn
Kč/MWh

Pevná roční cena za
denní rezervovanou
pevnou kapacitu
Kč/tis. m3

nad 50 000

66,74

44 849,50

Přitom platí podmínky uvedené v části I. bodu 2.1.1.1 s tím, že odkazy na tabulku v části
I. bodu 2.1.1 jsou nahrazeny odkazy na tabulku v části III. bodu 1.3.1.1.
1.3.2 Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze
pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

1)

§10 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro
regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.
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1.3.2.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční
smlouvy, platí pevné ceny a podmínky stanovené v části I. bodu 2.2.1 s tím, že
odkazy na tabulku v části I. bodu 2.1.1 jsou nahrazeny odkazy na tabulku v části III.
bodu 1.3.1.1.
1.3.3

Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou
Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí
pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

1.3.3.1

Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok, platí pevné ceny a podmínky stanovené v části I. bodu 2.3.1
s tím, že odkazy na tabulku v části I. bodu 2.1.1 jsou nahrazeny odkazy na tabulku
v části III. bodu 1.3.1.1.

1.3.4

Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou
Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí
pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

1.3.4.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem
nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční
smlouvy, platí pevné ceny a podmínky stanovené v části I. bodu 2.4.1 s tím, že
odkazy na tabulku v části I. bodu 2.1.1 jsou nahrazeny odkazy na tabulku v části III.
bodu 1.3.1.1 a odkaz na bod 2.2.1 se nahrazuje odkazem na bod 1.3.2.1 této části.
1.3.5

V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve
smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy
účtována platba Ppd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné
distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:
Ppd  0,5  K rd  K sd  / K sd   100  F  C rd   ( K rd  K sd )

,

kde
Krd je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném
odběrném místě v tis. m3,
Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit
v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3,
F je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky
v části I. bodu 2.2.1,
Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v části
III. bodu 1.3.1.1.
Přitom platí, že:
pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo
přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je
platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity
účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet Ppd,
kde za Krd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném
místě v daném měsíci.
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2.

Maximální ceny dodávky zemního plynu

2.1

Pro dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům připojeným k lokální distribuční
soustavě platí podle zvláštního právního předpisu2) maximální ceny a podmínky
dodávky plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k téže regionální
distribuční soustavě jako daná lokální distribuční soustava přímo, nebo zařízením jiné
lokální distribuční soustavy, podle části II. bodu 2.

2.2

Maximální ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je
připojeno k lokální distribuční soustavě provozované provozovatelem uvedeným
v bodu 1.3.1.1 této části.

2.2.1 Pro dodávky zemního plynu nad 4200 MWh/rok chráněným zákazníkům, jejichž
zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě provozované provozovatelem
uvedeným v bodu 1.3.1.1 této části, platí pro níže uvedeného držitele licence na
obchod s plynem tyto maximální ceny a podmínky:
Maximální dvousložková cena (včetně DPH)

ECK Generating, s.r.o.

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za odebraný
plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
Roční sazba platu
za denní maximum
Kč/tis. m3

nad 4 200 do 50 000
nad 50 000

865,32
839,89

107 253,60
107 253,60

Přitom platí podmínky uvedené v části II. bodu 2.1.1.
2.2.2 Pro dodávky zemního plynu nad 630 do 4200 MWh/rok chráněným zákazníkům,
jejichž zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě provozované
provozovatelem uvedeným v bodu 1.3.1.1 této části, platí pro níže uvedeného držitele
licence na obchod s plynem tyto maximální ceny a podmínky:

ECK Generating, s.r.o.

Maximální dvousložková cena (včetně DPH)
Cena za kapacitu
Cena za odebraný plyn
Roční sazba platu
Kč/MWh
za denní propočtený průměr
odběru Kč/tis. m3
887,91
149 143,30

Přitom platí podmínky uvedené v části II. bodu 2.2.1.
2.2.3 Pro dodávky zemního plynu do 630 MWh/rok chráněným zákazníkům včetně
domácností, jejichž zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě provozované
provozovatelem uvedeným v bodu 1.3.1.1 této části, platí pro níže uvedeného držitele
licence na obchod s plynem tyto maximální ceny a podmínky:

2)

§10 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 438/2001 Sb.
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ECK Generating, s.r.o.

Maximální dvousložková cena (včetně DPH)

Roční odběr
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za odebraný plyn
Kč/MWh

Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč

od 0 do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 63,00
nad 63,00

1 350,71
1 185,74
952,09
928,73

40,00
62,00
278,00
407,00
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IV. Věcně usměrňované ceny
Věcně usměrňované ceny podle zvláštního právního předpisu3) se uplatňují u ostatních plynů
dodávaných konečným zákazníkům, kromě zemního plynu, podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Do ceny dodávky lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování
a oběhu zboží doložené v účetnictví, přiměřený zisk4), daň a clo podle zvláštních právních
předpisů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují
obvykle položky uvedené v příloze č. 1.

3)
4)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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V.

Obecná a zrušující ustanovení

1.

Při přepočtu množství dodaného zemního plynu na MWh se postupuje podle zvláštního
právního předpisu5).

2.

Úředně stanovenými cenami uvedenými v cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez
DPH pokud není stanoveno jinak.

3.

Pokud je zemní plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby spotřební daně
podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, lze cenu zemního plynu navýšit
o příslušnou spotřební daň.

4.

Při přechodu ze zimního na letní čas, je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty
kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané
kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

5.

Při výpočtu hodnot plateb a pevných cen se zaokrouhluje pouze konečná platba
a konečná pevná cena na dvě platná desetinná místa.

6.

Zrušuje se cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 10. května 2005, o cenách plynů,
(Energetický regulační věstník částka 7/2005).

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Josef Fiřt v. r.

5)

Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav
v plynárenství.
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Příloha č. 1
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 5/2005 ze dne 26. srpna 2005, o cenách plynů
(1) Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle:
a)

penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční
výstavbou,
b) zaviněná manka,
c) škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod
způsobených živelnými pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob
a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
d) veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
e) pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů
(včetně ekologických),
f) nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční
výstavby,
g) náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
h) přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční
povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
i) odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,
j) platby za promlčené dluhy,
k) opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
l) zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování,
m) odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního
předpisu6),
n) důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený
zvláštním právním předpisem7),
o) odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného
podle zvláštního právního předpisu8),
p) výdaje na reprezentaci,
r) cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu9),
s) finanční vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené zvláštním
právním předpisem10),
t) platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických
osob,
u) příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel.

6)
7)
8)
9)
10)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 9 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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