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Platby za distribuci elektřiny  
od ledna opět vzrostou, na zemním 
plynu odběratelé mírně ušetří     

Kromě výrazného zdražení silové elektřiny kvůli prudkému růstu cen na velkoobchodních 
trzích stoupnou od nového roku i regulované platby za distribuci. S vyšší cenou elektřiny od 
nového roku tak musí počítat i odběratelé, kteří mají u svého dodavatelé zafixovanou 
komoditní cenu složky. V případě distribuce zemního plynu většina odběratelů naopak mírně 
ušetří, vzhledem k růstu komoditní složky si i tak oproti letošnímu roku připlatí.  
 
Podle cenového rozhodnutí pro rok 2019, které vydal Energetický regulační úřad v tomto 
týdnu, si od nového roku většina odběratelů připlatí za distribuci elektrické energie. Kromě 
růstu komoditní složky, kdy někteří dominantní dodavatelé již oznámili zdražení a další 
budou s velkou pravděpodobností brzy následovat, tak odběratelé elektrické energie musí 
počítat i s růstem cen za distribuci.  
 
Zdražení distribuce se dotkne jak maloodběratelů z řad firem (sazby C) a domácností 
(sazby D), tak i velkoodběratelů připojených do distribučních sítích na hladině vysokého 
napětí. Podle distribuční oblasti si tak maloodběratelé z řad domácností a firem 
s nejběžnějšími, jednotarifními sazbami od příštího roku připlatí za každou odebranou MWh, 
stejně jako za stálé měsíční platby několik procent.  
 
Pro domácnosti se spotřebou v řádu jednotek MWh to bude znamenat nárůst roční platby 
o několik set korun. Pokud si však zavčas nezafixovaly svou cenu u dodavatele a elektřinou 
ohřívají vodu nebo vytápějí svůj dům či byt, budou muset počítat s růstem v řádu až tisíců 
korun.  
 
Co naopak od ledna zlevní, je cena za systémové služby, která poklesne z letošních 
93,63 Kč/MWh na 76,19 Kč/MWh v příštím roce. Stejně tak klesne i výše příspěvku 
na podporované zdroje stanovená na základě hodnoty rezervovaného příkonu či velikosti 
jističe, a to o 10 %. Tuto změnu pocítí zejména velkoodběratelé, jelikož pro většinu 
domácností se platba na podporované zdroje řídí stropem ve výši součinu celkové spotřeby 
elektřiny a hodnoty 495 Kč/MWh, která se ani v příštím roce nijak nezmění.  

Distribuce plynu od nového roku zlevní, ceny dodavatelů však 
rostou  

Na rozdíl od elektrické energie, kde cena za distribuci poroste ve všech regionálních 
distribučních soustavách, bude změna distribučních plateb za odběr zemního plynu záviset 
na tom, ke které soustavě jsou odběratelé připojeni. V Praze budou muset odběratelé plynu 
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v příštím roce počítat s nepatrným nárůstem, zatímco ve zbytku Česka tyto platby mírně 
zlevní.  
 
Změny se nicméně pohybují jak v případě platby za odebraný plyn i u stálých měsíčních 
poplatků v řádu korun, a tudíž je odběratelé nijak významně nepocítí. Stejně jako v případě 
elektřiny tak bude změna ceny ovlivněna především komoditní složkou, která u mnoha 
dodavatelů od nového roku poroste. 
 
 
       Zdroj: Anopress IT, www.oenergetice.cz  
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