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Vážený pane náměstku, 

reaguji na Váš dopis, ve kterém se dotazujete na výši cen elektřiny a plynu pro rok 2023. 

Celková cena elektřiny a plynu se skládá z ceny za dodávku elektřiny, nebo plynu, 

a regulované ceny související služby v elektroenergetice, nebo v plynárenství. 

Vámi zmiňované ceny uvedené v § 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny 

a plynu v mimořádné tržní situaci, jsou maximální ceny za dodávku elektřiny a plynu pro rok 2023. 

Nejedná se tedy o celkové ceny elektřiny a plynu pro zákazníky.  

Součástí celkové ceny elektřiny a plynu jsou i regulované ceny související služby 

v elektroenergetice a v plynárenství, jejichž stanovení je v kompetenci Energetického regulačního 

úřadu. Zásadním vlivem pro regulované ceny související služby v elektroenergetice a v plynárenství 

je nárůst ceny elektřiny a plynu pro krytí technických ztrát v soustavách. Regulované ceny za 

související službu v elektroenergetice ovlivňuje dále velmi negativně nárůst nákladů na služby 

výkonové rovnováhy. Pro eliminaci těchto vlivů v rámci regulované ceny související služby 

v elektroenergetice a v plynárenství má být podle vyjádření Ministerstva financí do konce roku 2022 

připraveno nové nařízení vlády, které bude kompenzovat navýšení nákladů na krytí technických ztrát 

v soustavách a nákladů na služby výkonové rovnováhy. 

Cenová rozhodnutí pro rok 2023 počítají s přislíbenými kompenzacemi, z toho důvodu 

nedochází k významnému meziročnímu nárůstu regulované ceny související služby 

v elektroenergetice a v plynárenství. V elektroenergetice naopak díky vyšší dotaci ze státního 

rozpočtu na pokrytí nákladů na podporu elektřiny dochází k meziročnímu snížení regulované ceny 

související služby v elektroenergetice. V plynárenství je nárůst regulovaných plateb nepatrný. 

Pro usnadnění předběžné kalkulace Vám v příloze zasílám přehled průměrných cen za 

související služby v elektroenergetice a v plynárenství, které jsou doplněny maximálními cenami 

dodávky elektřiny a plynu pro rok 2023. Konkrétní ceny za související služby v elektroenergetice 

a v plynárenství jsou uvedeny v cenových rozhodnutích na webových stránkách Energetického 

regulačního úřadu. 



 

V případě nevydání nového nařízení vlády ke kompenzaci zvýšených nákladů na krytí 

technických ztrát a služeb výkonové rovnováhy však může dojít k vydání nových cenových 

rozhodnutí pro rok 2023, která budou reflektovat celkové náklady na krytí technických ztrát a služeb 

výkonové rovnováhy. 

Závěrem, prosím, přijměte mou omluvu za pozdější zaslání odpovědi, které bylo způsobeno 

jednak diskusemi nad zmiňovanými kompenzacemi a následně přípravou cenových rozhodnutí.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Přehled průměrných cen pro rok 2023 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Aleš Kendík 

náměstek pro řízení sekce 

Sekce vodního hospodářství 

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17 

11000 Praha 1  



Příloha: Přehled průměrných cen pro rok 2023 

 

ČR celkem - 
elektroenergetika 

2023 meziroční změna 

VVN VN NN VVN VN NN 

Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh % % % 

Přepočtená cena za činnosti 
operátora trhu 
v elektroenergetice 0,001 0,044 10,160 -21,0% -16,8% -18,9% 

Cena za systémové služby 113,53 113,53 113,53 0,0% 0,0% 0,0% 

Přepočtená složka ceny na 
podporu elektřiny 0,00 0,00 0,00 -100,0% -100,0% -100,0% 

Cena zajišťování distribuce 
elektřiny 240,79 638,32 1 516,30 4,3% 1,8% 1,1% 

Regulované složky elektřiny 
celkem 354,32 751,89 1 639,99 -21,3% -16,6% -16,7% 

Cena za dodávku elektřiny 
(maximální dle Nařízení vlády) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 -7,2% -7,2% 36,3% 

Celková cena bez daní 5 354,32 5 751,89 7 024,76 -8,3% -8,5% 19,4% 

Celková cena včetně daní 6 512,97 6 994,03 8 534,20 -8,2% -8,5% 19,3% 

 

ČR celkem – plynárenství 

2023 meziroční změna 

MODOM VOSO MODOM VOSO 

Kč/MWh Kč/MWh % % 

Regulovaná cena související služby 
(distribuce, přeprava, operátor trhu) 

322,18 146,05 1,7 % 1,8 % 

Cena za dodávku plynu 
(maximální dle Nařízení vlády) 

2 635,00 2 500,00 81,3 % 5,2 % 

Cena celkem bez DPH 2 957,18 2 646,05 67,1 % 5,0 % 

Cena celkem včetně DPH 3 578,19 3 201,72 67,1 % 5,0 % 

 

 

Celková cena zahrnuje regulované ceny související služby a cenu za dodávku elektřiny včetně 

průměrné hodnoty stálého měsíčního platu vztažené na jednu MWh. 
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