Jak se vyznat
ve vyúčtování elektřiny
Celkové vyúčtování za elektřinu tvoří dvě základní části:

Regulovaná část

Neregulovaná část

> Poplatek za distribuci
> Poplatek za rezervovaný příkon
> Poplatek za systémové služby
> Příspěvek na obnovitelné zdroje
> Poplatek OTE
> Daně

> Cena za každou odebranou
megawatthodinu
> Pevná cena za měsíc

+

NEREGULOVANÁ ČÁST

=

Konečná
cena
elektřiny

CENA ZA ODEBRANOU JEDNOTKU ENERGIE + PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC

Cena za samotnou energii, která vzniká tržně – určuje ji tedy obchodník s elektřinou. Toto je jediná část vyúčtování, kterou je
dodavatel, obchodník s elektřinou, schopen ovlivnit. Pro srovnání mezi obchodníky se tak nejčastěji uvádí pouze tato část
vyúčtování. Neregulovaná část má dvě složky:

> PAUŠÁLNÍ MĚSÍČNÍ POPLATEK
pokrývá výdaje dodavatele na zákaznický servis, komunikaci
s úřady, fakturaci apod.
> ČÁSTKA ZA KAŽDOU ODEBRANOU JEDNOTKU „SILOVÉ
ELEKTŘINY“
bývá
počítána
v
kilowatthodinách
(kWh) nebo
megawatthodinách (MWh).
Cena za odebranou jednotku se odvíjí od distribuční sazby
elektřiny, kterou určuje distributor podle celkové spotřeby
domácnosti a podle využívaných spotřebičů a jejich
příkonů.
Vaši distribuční sazbu obchodník nijak neovlivní.
Distribučních sazeb existuje v dnešní době 10. Jejich rozpis
naleznete v platném Cenovém rozhodnutí ERÚ, včetně
podmínek pro jejich přiznání.
S jednotarifní sazbou odebíráte elektřinu po celý den za
stejnou cenu, účtován je pouze takzvaný vysoký tarif.
U dvoutarifních je denní odběr proudu rozdělen na dvě
období: s vysokým a nízkým tarifem, ve kterých se účtuje
různá cena, ve vysokém tarifu vyšší, v nízkém tarifu nižší.

REGULOVANÁ ČÁST

Například ČEZ účtuje většině zákazníků 60 Kč, E.ON 58 Kč
a Pražská energetika 79 Kč bez DPH měsíčně.
S NAŠÍ ENERGIÍ od Veolie žádnou fixní platbu neplatíte.

Vaši distribuční sazbu zjistíte například z Vašeho vyúčtování.
Nejčastější sazby v domácnostech jsou:
D02d – jedná se o jednotarif, který se hodí pro běžně
vybavenou domácnost se střední spotřebou. Tato sazba patří
společně s D01d mezi nejrozšířenější, naleznete je ve zhruba
65 % všech domácností.
D25d – vhodná při ohřevu vody bojlerem – jedná se
o dvoutarif, kdy nízký tarif s nižší cenou za odebranou
jednotku platí po dobu osmi hodin denně (zpravidla šest
hodin po půlnoci a dvě hodiny odpoledne). Aby Vám
distributor tuto sazbu přiznal, musí být v domácnosti
skutečně nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, JEJICHŽ CENY URČUJE STÁT (ERÚ NEBO VLÁDA)

Výše poplatků je určena pro celé území ČR a nemůže být distributory ani obchodníkem nijak ovlivněna. Regulovanou část
platíte prostřednictvím obchodníka, který předepsané poplatky odvádí daným institucím. Regulovaná část se skládá
z několika složek:

> POPLATEK ZA DISTRIBUCI
distribuční poplatky distributorovi za každou odebranou
megawatthodinu k pokrytí nákladů na ztráty v distribuci
elektřiny, nákladů spojených s měřením spotřeby, na
udržování distribuční soustavy aj.

V ČR je přeprava energie centrálně koordinovaná - svého
provozovatele distribuční soustavy (PDS) si nemůžeme vybrat
svobodně, ceny jsou však pevně stanovené státem.
Na většině území spravuje elektrické vedení ČEZ Distribuce,
na jihu republiky E.ON Distribuce a v Praze PREdistribuce.

> MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA REZERVOVANÝ PŘÍKON

> PŘÍSPĚVEK NA PODPOROVANÉ ZDROJE

známý jako platba „za jistič“ – měsíční poplatek je totiž dán
velikostí hlavního jističe. Ten se zase odvíjí od náročnosti
a počtu vašich spotřebičů. Velikost jističe u domácností
zároveň představuje maximální příkon, který musí být pro
vaše odběrné místo rezervován v rozvodné elektrické síti.
Právě za tuto rezervaci platíte.

s ohledem na závazky EU je podporována výroba elektřiny
z obnovitelných zdrojů (OZE), druhotných zdrojů (DZ) a dále
z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Rozdíl mezi
průměrnou tržní cenou a podporovanou cenou elektřiny
z OZE, DZ a KVET, jejíž náklady na výrobu jsou vyšší,
dotujeme formou regulovaného příspěvku.

> POPLATEK ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY

> POPLATEK OPERÁTOROVI TRHU

poplatek na činnosti České energetické přenosové soustavy
(ČEPS), která propojuje regionální distribuční sítě,
dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou
elektřiny v každém okamžiku, provádí údržbu páteřní
infrastruktury aj.

příspěvek na činnost operátora trhu s elektřinou (OTE),
který např. dohlíží na změnu dodavatele (eviduje u kterého
dodavatele je každé jednotlivé odběrné místo), organizuje
krátkodobý trh s elektřinou a plynem nebo vede statistiky.

> DANĚ
do regulované části vyúčtování za elektřinu je třeba
připočíst i daně. Jedná se o daň z přidané hodnoty 21 % na
všechny složky ceny, která putuje do státní kasy, a spotřební
daň z elektřiny. Výše spotřební daně se odvíjí od spotřeby
elektrické energie (za 1 kWh) a částka míří na účet Celní
správy.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
> KDO PROVÁDÍ ODEČTY A KDY OBDRŽÍM VYÚČTOVÁNÍ?
I po změně dodavatele provádí odečty odběrného místa stejný distributor (provozovatel distribuční soustavy), proto se
nemění ani termíny odečtů. Vyúčtování spotřeby budete tedy dostávat ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

> KDO SE STARÁ O ELEKTROMĚR?
Za odečty spotřeby, spravování elektroměrů i jejich výměnu je odpovědný distributor. Se změnou dodavatele se elektroměr
neodpojuje.

> KDY DOSTANU KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ OD PŘEDCHOZÍHO DODAVATELE PŘI JEHO ZMĚNĚ?
Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele byste měli obdržet nejpozději do jednoho měsíce od data změny
dodavatele. Při změně dodavatele provádí distributor odečet stavů měřidla pro vystavení konečné faktury obvykle
tzv. odhadem. Odhad nemusí vždy odpovídat skutečnosti, proto doporučujeme kolem data převedení (doporučujeme
rozmezí do 5 dní před zahájením dodávky NAŠÍ ENERGIE) provést samoodečet měřidla a tento stav nám zaslat na email
doma@veoliaenergie.cz

> ZŮSTANE MI STEJNÁ DISTRIBUČNÍ SAZBA I PO ZMĚNĚ DODAVATELE?
Pokud odběratel při změně dodavatele elektřiny současně nepožádá provozovatele distribuční soustavy o změnu
technických parametrů připojení k elektrické soustavě, neexistuje žádný důvod pro změnu sazby. K technickým parametrům
patří ́ například velikost jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo příkon a charakter
elektrických topných spotřebičů instalovaných v jeho odběrném místě.

> JE NUTNÉ UVÁDĚT NA SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ČÍSLO ÚČTU I ZA PŘEDPOKLADU, ŽE
POŽADUJI PLATBU SIPO?
Ano, je to z toho důvodu, že v případě přeplatku na konci zúčtovacího období musí mít dodavatel informaci, na který účet
bude přeplatek vracet.
> KAM SMĚŘOVAT PŘÍPADNÉ DOTAZY?
Základní informace poskytnou pracovníci personálního útvaru. U složitějších dotazů neváhejte využít naši emailovou adresu
doma@veoliaenergie.cz
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
www.veolia.cz/cs/nase-energie

