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V Praze dne 11. listopadu 2016 

 

 

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

č. XX/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice 

odběratelům ze sítí nízkého napětí 
 

Vážení, 

dne 27.10.2016 zahájil Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu cenového 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016, kterým se stanovují ceny za související službu 

v elektroenergetice a další regulované ceny.  

Níže předložené návrhy předkládáme společně s našimi členy, oborovými asociacemi jednotlivých 

obnovitelných zdrojů: Cech aplikovaných fotovoltaických technologií – CAFT, Cech provozovatelů 

malých vodních elektráren – Cech MVE, Česká geotermální asociace – ČGTA, Česká společnost pro 

větrnou energii – ČSVE, České sdružení pro biomasu – CZ Biom. 

K uvedenému návrhu si dovolujeme ve stanoveném termínu podat následující připomínky: 

1. Připomínky k bodu III, Podmínka uplatnění sazby  1.  

Odůvodnění připomínky: 
Tato podmínka uplatnění sazby C 01d pro malou spotřebu neodůvodněně zamezuje odběratelům s 
optimálně zvolenou sazbou pro jejich potřebu připojení výrobny elektřiny, nebo naopak je nutí využít 
vyšší sazbu. Všichni odběratelé bez rozdílu využívané sazby by měli mít stejnou možnost připojení 
vlastní výrobny.  

Návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí: 
Navrhujeme celý bod 1 Podmínek uplatnění sazby z návrhu cenového rozhodnutí vypustit. 
 

2. Připomínky k bodu IV, Podmínka uplatnění sazby  1.  

Odůvodnění připomínky: 
Tato podmínka uplatnění sazby D 01d pro malou spotřebu neodůvodněně zamezuje odběratelům s 
optimálně zvolenou sazbou pro jejich potřebu připojení výrobny elektřiny. Všichni odběratelé bez 
rozdílu využívané sazby by měli mít stejnou možnost připojení vlastní výrobny. Zavedením této 
podmínky pro domácnosti ubíráme možnost připojení zdroje skupině sociálně slabších odběratelů 
s nízkou spotřebou, u kterých je ekonomická smysluplnost investice do úspory spotřeby elektřiny 
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vlastní výrobou zcela nezbytnou podmínkou pro získání dotace z nové zelené úsporám a zajištění 
financování zbývajících investičních nákladů. 

Návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí: 
Navrhujeme celý bod 1 Podmínek uplatnění sazby z návrhu cenového rozhodnutí vypustit. 

 

V úctě, 

 

 

Štěpán Chalupa  

předseda Komory OZE 

 

 

 

Kontakty: 

Štěpán Chalupa – stepan.chalupa@komoraoze.cz, tel: 603 420 387 

Jan Habart – jan.habart@komoraoze.cz , 603 273 672 
 

 


