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Vážení, 

v úterý 25. října 2022 byla úspěšně vysoutěžena elektřina v hladině nízkého napětí, čímž došlo k zajištění 

dodávek všech komodit na rok 2023, které Středisko společných činností AV ČR sdružuje. Níže si dovolím 

shrnout a upřesnit jednotlivé nákupy, které jsme pro Vás zajistili. 

Podstatná informace, hodná zopakování je, že vláda přijala nařízení, podle kterého stanovila maximální 

ceny zemního plynu a elektřiny. Maximální cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 000 Kč/MWh 

bez DPH a za dodávku zemního plynu ve výši 2 500 Kč/MWh bez DPH.  

Uvedenou cenu „stropu“ není možné brát ale jako cenu konečnou. K této jednotkové ceně ještě bude 

připočtena položka za distribuci, regulované platby a DPH. Pro příští rok lze počítat s částečným 

navýšením cen za distribuci v souvislosti se zvýšenou mírou inflace. Výsledné ceny (se všemi dalšími 

platbami) se budou pohybovat okolo 8 tis. Kč/MWh včetně DPH a distribuce za elektřinu a přes 4 tis. 

Kč/MWh včetně DPH a distribuce u zemního plynu. 

Elektřina – nízké napětí 

Vítězem aukce je společnost EP ENERGY TRADING, a.s., která uspěla s nejnižším návrhem na přičítací 

koeficient ve výši 389 Kč/MWh.  

Cena za dodávku jedné MWh je ve smlouvě odvozena od „spotového trhu“. To znamená, že bude v čase 

proměnlivá. Na druhou stranu pro elektřinu v hladině nízkého napětí budou po celý příští rok platit stropy 

cen stanovené vládou. 

Cena je určena na základě hodnoty  

1) přičítacího koeficientu (389 Kč/MWh) a 

2) hodinových cen elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném společností OTE, a.s. (což je 

proměnlivá hodnota) v době dodávky, tzn. po dobu roku 2023; 

 
Cena 1 MWh silové elektřiny je rovna součtu hodnoty přičítacího koeficientu a váženého aritmetického 
průměru součinů hodinových cen elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném společností 
OTE, a.s. přepočtených kurzem CZK/EUR a hodinových spotřeb elektřiny v odběrném místě. 
 
Pokud součet přičítacího koeficientu a hodinových cen elektřiny přesáhne maximální ceny určené vládním 

zastropováním (tj. 5000 Kč bez DPH/MWh) budou stanoveny ceny za MWh ve výši vládního stropu. 

Podmínkou pro uplatnění stropu na dodávku elektřiny je, že je odběrné místo zákazníka registrované 

u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího 

pravidla trhu s elektřinou (to by všechna odběrná místa měla být). 

Elektřina – vysoké napětí bez sdružených služeb 

Vítězem aukce byla společnost Veolia Komodity ČR, s. r. o., která uspěla s nejnižším návrhem na 

přičítací koeficient ve výši 497 Kč/MWh.  

Cena za dodávku jedné MWh je ve smlouvě také odvozena od „spotového trhu“. To znamená, že bude 

v čase proměnlivá, opět ale platí, že na všechna odběrná místa sdružená SSČ by měly platit cenové 

stropy.  



2 

 

Cena je určena na základě hodnoty  

1) přičítacího koeficientu (497 Kč/MWh) a 

2) hodinových cen elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném společností OTE, a.s. (což je 
proměnlivá hodnota) v době dodávky, tzn. po dobu roku 2023; 
 
Cena 1 MWh silové elektřiny je rovna součtu hodnoty přičítacího koeficientu a váženého aritmetického 
průměru součinů hodinových cen elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném společností 
OTE, a.s. přepočtených kurzem CZK/EUR a hodinových spotřeb elektřiny v odběrném místě. 
 
Opět platí, že pokud součet přičítacího koeficientu a hodinových cen elektřiny přesáhne maximální ceny 

určené vládním zastropováním (tj. 5000 Kč bez DPH/MWh) budou stanoveny ceny za MWh ve výši 

vládního stropu. Podmínkou pro uplatnění stropu na dodávku elektřiny je obecně poskytnutí prohlášení 

zákazníka, s výjimkou zákazníků, kteří jsou veřejnými zadavateli s kódem institucionálního sektoru 

podřazeným pod kódem 13000, ti podávat prohlášení nemusí. 

Elektřina – vysoké napětí včetně sdružených služeb 

Vítězem (červencové) aukce byla společnost Pražská energetika, a.s., která uspěla s nejnižším 

návrhem na násobící koeficient ve výši 112,5 %. Výpočet ceny v rámci této aukce je odlišný od 

předchozích dvou typů odvozených od „spotového trhu“. U elektřiny, vysokého napětí včetně sdružených 

služeb, bude na základě fixačních kroků zajištěna pevná jednotková cena za MWh.  

Výsledná jednotková cena silové elektřiny bude rovna váženému aritmetickému průměru fixovaných 
jednotkových cen silové elektřiny v jednotlivých fixačních krocích. Všechny fixační kroky budou provedeny 
do konce listopadu, kdy budeme znát pevnou jednotkovou cenu pro rok 2023.  
 
Bohužel musíme konstatovat, že jednotková cena pravděpodobně nebude nižší, než vládou stanovený 
strop 5000 Kč bez DPH/MWh a ceny MWh proto budou ve výši vládního stropu. Stejně jako u vysokého 
napětí bez sdružených služeb platí, že podmínkou pro uplatnění stropu na dodávku elektřiny je obecně 
poskytnutí prohlášení zákazníka, s výjimkou zákazníků, kteří jsou veřejnými zadavatele s kódem 
institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000, ti podávat čestné prohlášení nemusí. 
 
Zemní plyn – maloodběr i velkoodběr 
 
Vybraným dodavatelem zemního plynu je Pražská plynárenská, a. s., která nabídla nejlepší nabídku, 
resp. akceptovala námi nastavenou poptávku na dodávku zemního plynu s přičítací marží 450 Kč/MWh.  
 
Cena za jednotku zemního plynu tak bude stanovena na základě  

1) hodnoty přičítacího koeficientu (450 Kč),  

2) denních cenových indexů na krátkodobém trhu s plynem organizovaném společností OTE, a.s. v době 

dodávky tzn. roce 2023; 

Cena 1 MWh plynu je rovna součtu hodnoty přičítacího koeficientu a váženého aritmetického průměru 

součinů denních cenových indexů na krátkodobém trhu s plynem přepočtených kurzem CZK/EUR a 

hodinových spotřeb plynu. 

Stejně jako například u nízkého napětí proto platí, že cena bude v čase proměnlivá. Současně i pro plyn 

ale budou platit cenové stropy, tj. 2500 Kč/MWh. Pokud tedy hodnota přičítacího koeficientu spolu 

s denním cenovým indexem v průměru za zúčtovací období přesáhne 2500 Kč/MWh, bude platná právě 

tato vládou určená cena.  
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Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu je, že je odběrné místo zákazníka registrované 

u operátora trhu jako odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního 

předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, případně poskytnutí prohlášení zákazníka u středoodběru 

(odběr nad 630 MWh) s výjimkou zákazníků, kteří jsou veřejnými zadavatele s kódem institucionálního 

sektoru podřazeným pod kódem 13000, ti podávat prohlášení nemusí. 

 
 

V Praze dne 26. října 2022 

 

 

Mgr. Petr Rudolf 

PROSPEKSA, a.s. 


