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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na postavení Skupiny ČEZ na českém trhu 

s energií, jejíž hlavní doménou je výroba elektrické energie. Dále zde bude analyzován 

vývoj cen za spotřebovanou elektrickou energii v domácnostech v letech 1997 – 2010. 

Cílem této bakalářské práce je ukázat a zhodnotit vývoj cen v jednotlivých letech za 

spotřebovanou elektrickou energii v domácnostech a navrhnout možná opatření, jak snížit 

spotřebu, zda-li může spotřebitel ovlivnit cenu a případné návrhy. 
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Annotation 

This bachelor’s thesis focuses on the position of CEZ Group in the Czech energy 

market, whose main domain is the production of electricity. There will also be analyzed 

prices for electricity consumed by households in the years 1997 - 2010. The aim of this 

thesis is to demonstrate and evaluate price trends in each year for electricity consumed in 

households and suggest possible measures to reduce consumption if the consumer can 

affect the price and any suggestions. 
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1. ÚVOD 

Objev elektřiny v 18. století (Luigi Galvani okolo roku 1773) předurčil ve své 

podstatě významný mezník ve vývoji lidské společnosti. Avšak z hlediska objevů, vývoje a 

potenciálu elektrické energie se stal jen jedním z řady objevitelů, kteří způsobili zásadní 

obrat v chodu lidské civilizace. Průkopnické období nastalo teprve v druhé polovině 19. a 

počátkem 20. století, což znamenalo zavedení technických aplikací elektřiny v podobě 

různých elektrických spotřebičů (generátory, oblouková lampa, žárovka, elektromotor, 

telefon) do domácností a způsobilo, že elektrická energie se stala fenoménem 20. století. 

V dnešní době se elektrická energie stala běžnou a neodmyslitelnou součástí našeho života. 

Elektrickou energii ovšem nelze charakterizovat jako surovinu, nedá se dobývat ani 

těžit, či ve velkém ukládat, potažmo akumulovat. Stala se však nejvýznamnějším a 

nejúčinnějším prostředníkem přenosu energie mezi počátečním energetickým zdrojem a 

koncovým spotřebičem energie. Elektrická energie se stala ve své podstatě v celosvětovém 

globálním měřítku absolutně nenahraditelnou.  

Přesto je nutné brát na vědomí, že zdroje elektrické energie, které dnes využíváme, 

nejsou bezedné, ale ani bezproblémové. Zdroje pro výrobu elektrické energie mohou být 

dvojího druhu, a to neobnovitelné a obnovitelné. Za neobnovitelné zdroje energie se 

považují především fosilní paliva (ropa, uhlí, zemní plyn, rašelina, tak i jaderná energie, 

která může být zařazena i mezi obnovitelné). Tyto zdroje po vyčerpání zanikají. 

Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo 

úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Lidstvo je čerpá ve formách např. 

slunečního záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, 

biomasy a další. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich 

význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a možnostem budoucího 

využití ve větším rozsahu.  

Elektřinu, vyrobenou z energetických zdrojů lze ovšem chápat jako výrobek, či 

zboží, se kterým lze na trhu v nynější době volně obchodovat. V současné době si zákazník 

může vybrat i výrobce, od kterého bude elektřinu odebírat. Rozhodujícím faktorem pro 

zákazníka však zůstává cena, za kterou bude elektřinu kupovat. 
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Cílem této bakalářské práce je zhodnotit postavení Skupiny ČEZ na českém trhu 

s energií, dále analyzovat vývoj cen Skupiny ČEZ v letech 1997 – 2010 pro 

maloodběratelé respektive domácnosti s průměrnou (obvyklou) roční spotřebou, zejména 

pak domácnosti žijící v rodinném domku a domácnosti s průměrnou (obvyklou) roční 

spotřebou v bytě, kteří jsou zásobováni elektřinou prostřednictvím energetické společnosti 

Skupina ČEZ. Vývoj cen bude podrobně strukturován a to do jednotlivých let, a případně 

popsány možné příčiny proč došlo v daném měsíci v kalendářním roce ke zvýšení, či 

snížení ceny. V závěru se budeme věnovat nastínění možných variant, jak ušetřit výdaje za 

spotřebovanou energii v domácnostech, jak zefektivnit využití a další případné návrhy a 

doporučení. 
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2. CHARAKTERISTIKA  

Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy proběhla fůze, což 

ve své podstatě představuje vzájemnou dohodu podnikatelů o splynutí podniků v jeden 

jediný, neboli jeden podnik koupí akcie druhého. Splynutím buďto všechny podniky 

zanikají a vzniká nový podnik anebo jeden podnik existuje a ostatní do něj vplynou. Je 

nutno uvést, že fůzí společnosti mohou získat tržní moc růstem, tedy klasickou cestou 

opětovného investování svých příjmů, např. zaváděním vyspělé technologie, výstavbou 

nových závodu. Rovněž jde říci, že společnosti mohou snadněji získat tržní podíl, nebo 

zvětšení vlivu na trhu. [2] A právě s tímto záměrem a vizí vznikla Skupina ČEZ, která 

převzala pod sebe některé regionální energetické společnosti působící na českém trhu 

s elektrickou energií a to zejména  SME a.s., ZČE a.s., VČE a.s., STE a.s., SČE a.s.. Zde 

jmenované společnosti přešly pod ČEZ a.s.. Ta se tak stala mateřskou společností a jádrem 

Skupiny ČEZ, která  je největším výrobcem a dodavatelem  elektřiny v České republice. 

Akciová společnost ČEZ byla založena 6. května roku 1992 Fondem národního 

majetku České republiky. Vznikl jako jeden z nových subjektů majetkové podstaty 

bývalých Českých energetických závodů. Hlavním předmět podnikání je výroba, rozvod a 

prodej elektřiny, obchod s elektrickou a tepelnou energií. K dalším jejím aktivitám patří i 

oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby 

energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. 

Skupina ČEZ patří k největším energetickým koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě. 

V České republice je dominantním výrobcem elektřiny, provozovatelem distribuční 

soustavy na většině území a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním 

trhu s elektřinou. Současně se i řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice. 

Většinovým vlastníkem Skupiny ČEZ je stát, k datu 31. 12. 2009 činil jeho podíl na 

vlastnictví 69,369% akcí, zbylých 30,631 % akcií připadá na ostatní právnické a fyzické 

osoby. Hlavní sídlo Skupiny ČEZ se nachází v Praze. 
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2.1 Přehled elektráren Skupiny ČEZ v České republice 

Podle druhu primárního zdroje vnější energie rozlišujeme několik druhů výroben 

elektrické energie. Elektřina se vyrábí v příslušných elektrárnách, které se dále člení dle 

primárního energetického zdroje na obnovitelné a neobnovitelné. Skupina ČEZ je 

vlastníkem všech významných elektráren v České republice. V současné době provozuje 

Skupina ČEZ na území České Republiky 10 uhelných, 15 vodních, 2 jaderné, 4 větrné a 2 

fotovoltaické elektrárny. Diverzifikované portfolio elektráren umožňuje pružně reagovat 

na požadavky zákazníků. Zmíněné elektrárny  Skupiny ČEZ odpovídají úrovni nejlepších 

možných technologií a vyhovují přísným ekologickým podmínkám a standardům. 

2.1.1 Uhelné Elektrárny 

Elektrárna Dětmarovice - je tepelná elektrárna, která byla postavena v letech 1972 - 1976 

a nachází se u obce Dětmarovice v Moravskoslezském kraji. Její instalovaný výkon je 800 

MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.  

Elektrárna Hodonín – Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v 

České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 – 1957. Od roku 1990 

prošla rekonstrukcí zaměřenou především na ochranu životního prostředí a dnes je  

moderní elektrárnou s minimálním dopadem na životní prostředí. EHO je se svým  

instalovaným elektrickým výkonem 105 MW a tepelným výkonem 250 MWtep nejmenší  

výrobnou celé akciové společnosti. V posledních letech se zaměřuje na spalování biomasy. 

Elektrárna Chvaletice –  byla vybudována v letech 1973 – 1979, nachází se v Polabí asi 

20 km na západ od Pardubic. Celkový instalovaný výkon 800 MW tvoří čtyři 200MW 

bloky. Řadí se mezi nejmladší elektrárny výrobního portfolia Skupiny ČEZ. 

Elektrárna Ledvice – byla postavena v letech 1966 – 1969, nachází se mezi lázeňskými  

městy Teplice a Bílina. V 90letech prošla modernizací a v současnosti fungují pouze 3  

z 5 původních bloků. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ. 

Elektrárna Mělník – Stavba elektrárny začala roku 1956, leží přibližně 13 km pod 

soutokem Labe a Vltavy. Skládá se ze tří technologických komplexů elektráren 
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označovaných římskými číslicemi I. až  III. Zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku 

tepla. Celková roční dodávka tepla je cca 500 TJ. 

Elektrárna Počerady – leží  uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. Uvedení  

do provozu proběhlo ve dvou fázích a to v letech 1970 až 1977, kdy bylo postupně  

uvedeno do provozu 6 bloků elektrárny. V rámci útlumového programu uhelných  

elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven z provozu výrobní blok č. 1, ostatní bloky prošly  

rozsáhlým modernizačním a ekologickým programem, který umožnil dosažení lepších  

technických parametrů. Momentální instalovaný výkon je 5 x 200 MW a plánuje se zde 

výroba paroplynových bloků. 

Elektrárna Poříčí – Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska. Do  

provozu byla uvedena v roce 1957. V současnosti se organizační jednotka Elektrárny  

Poříčí skládá ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové.  

Instalovaný výkon Elektrárny Poříčí II. činí 165 MW a Teplárny Dvůr Králové je  

instalovaný výkon 18,3 MW. 

Elektrárna Prunéřov – nachází se v okrese Chomutov, skládá se ze dvou komplexů a  

tvoří tak největší tepelné elektrárny v ČR. Instalovaný výkon elektrárny Prunéřov I, která 

byla uvedena do provozu v letech 1967 – 1968 činí 440MW. O 15 let později byla 

dostavěna elektrárna Prunéřov II. s celkovým výkonem 1050 MW. Nyní čeká elektrárna na 

komplexní obnovu. 

Elektrárna Tisová – nachází se nedaleko města Sokolov. Skládá ze dvou výrobních  

jednotek  Tisová  I. a Tisová II. o celkovém instalovaném výkonu 295,8 MW. Do provozu  

byly uvedeny v letech 1958 až 1962. V posledních letech začala elektrárna spalovat 

ekologické palivo – biomasu. 

Elektrárna Tušimice – se nachází v Ústeckém kraji kousek od města Kadaň. Uvedena  

do provozu  byla v roce 1974  v současné době prochází náročnou rekonstrukcí. Celkový  

instalovaný výkon je 800 MW. 
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Energetika Vítkovice – výrobu tepla zajišťují 3 kotelní jednotky v areálu teplárny 

s tepelným výkonem 342 MW. Dnes patří do organizační jednotky Teplo, spolu 

s elektrárnami Poříčí, Tisová a Hodonín.  

2.1.2 Jaderné elektrárny 

Jaderná elektrárna Temelín - leží přibližně 24 km od Českých Budějovic.  Elektřinu  

vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320.  

První elektřinu vyrobil první blok  21. 12. 2002. Od jara 2003 je temelínská elektrárna s  

instalovaným elektrickým výkonem 2000 MW největším energetickým zdrojem České  

republiky. Technologie elektrárny odpovídá moderním světovým parametrům. V současné 

době je plánovaná dostavba 3. a 4. bloku elektrárny. 

Jaderná elektrárna Dukovany - nachází se 30 km jihovýchodně od Třebíče, V  

elektrárně jsou ve dvou dvojblocích instalovány celkem čtyři tlakovodní reaktory typu  

VVER 440 model V 213. Tři z bloků mají elektrický výkon 460 MW, jeden disponuje  

výkonem o hodnotě 500 MW. 

2.1.3 Vodní elektrárny 

Vodní elektrárny jako významný obnovitelný zdroj elektrické energie Skupiny ČEZ 

se soustřeďují převážně na tocích řek Vltavy, Labe, Dyje a Moravy. Jejich celkový 

instalovaný výkon je více než 1 900 MW. Pružným pokrýváním spotřeby elektřiny a 

schopností akumulace energie v přečerpávacích elektrárnách zvyšují vodní elektrárny 

efektivnost provozu elektrizační soustavy. 
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2.1.4 Větrné elektrárny 

Koncem roku 2009 zahájila provoz dvojice moderních větrných elektráren u obce 

Věžnice na území kraje Vysočina. Stroje, které provozuje společnost ČEZ Obnovitelné 

zdroje, s.r.o. by měly být schopny ročně vyrobit až 9 milionů KWh elektrické energie, 

s instalovaným výkonem 2 MW a pokrýt tak spotřebu téměř 3 tisíc domácností.  

 

2.1.5 Fotovoltaické elektrárny 

Skupina ČEZ je průkopníkem využití energie slunce k výrobě elektřiny. Elektrárna 

na Mravenečníku z roku 1997, která v současnosti funguje v rámci areálu dukovanské 

elektrárny, byla vůbec prvním zařízením tohoto typu v České republice. V rámci rozvoje 

celého portfolia obnovitelných zdrojů v současnosti investuje Skupina ČEZ také do 

instalace moderních  fotovoltaických elektráren,  jednou z nich je i fotovoltaická elektrárna 

Hrušovany, která byla uvedena do provozu v listopadu 2009 s instalovaným výkonem více 

než 3,7 MW. Podle odhadů by měla ročně vyrobit 3,7 miliónů kWh a stát se tak zdrojem 

elektřiny pro více než tisícovku domácností na jihu Moravy. [6] 

V posledních letech se setkává nejen Skupina ČEZ s nešvarem v podobě nárůst 

ceny na podporu a výkup elektřiny zejména pak OZE, kdy došlo mezi rokem 2009 a 2010 

k 3x násobnému vzrůstu ceny (znázorněn v příloze I. a II.) Důvodem je rozmach 

fotovoltaických elektráren, kterých nezadržitelně přibývá a roste jejich počet a spolu s tím 

roste i reálná hrozba, že během příštích 20 let zákazníci na podpoře výkupu elektřiny OZE 

zaplatí stovky miliard korun. Výkupní ceny za elektřinu vyráběnou ze slunečního záření 

patří díky státní podpoře České republiky k nejvyšším v celé Evropské unii. K tomu 

dopomohla i skutečnost, že výrazně poklesla i pořizovací cena fotovoltaických panelů 

(které jsou schopny vyrábět elektrickou energii). Solární výroba elektřiny se tak stala 

dobrým podnikatelským záměrem a velmi atraktivním byznysem.  

Z tohoto důvodu je státem připravovaná novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která by měla omezit podporu slunečních zdrojů. 

A právě vzhledem chystané novelizaci zákona nastal v poslední době doslova solární 
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boom, jelikož investoři mají jednu z posledních možností, jak získat licenci k provozu 

fotovoltaické elektrárny za velmi výhodných stávajících podmínek. Distribuční společnost 

mají pak povinnost OZE, dle stávajících pravidel (pokud to umožňuje kapacita a parametry 

distribuční soustavy) připojit soukromého dodavatele FVE do sítě. 

2.1.6 Ostatní zdroje výroby elektrické energie 

Biomasa - je považována za perspektivní zdroj obnovitelné energie. Jedná se o směs uhlí  

a biomasy ve formě dřevních štěpků, nebo otrub. Spalování probíhá ve fluidních 

elektrárnách. Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR za rok 2008 činila 

celkem 326 910 MWh, což meziročně znamenalo 31,2 %  nárůstu výroby oproti roku 2007 

(elektrárny Hodonín,Tisová a Poříčí). 

Bioplyn - Fermentace bioplynu s vysokým obsahem metanu se dá využít jako palivo 

k výrobě elektřiny. Skupina ČEZ přikládá velký význam na výstavbu bioplynových stanic. 

Počítá se s kogenerační výrobou - současnou produkcí tepla i elektřiny o instalovaném 

výkonu 2126 KWh pro výrobu elektřiny a 2176 KWh pro výrobu tepla.  

Paroplynová výroba elektřiny - výroba elektřiny probíhá za pomocí součinností dvou 

tepelných oběhů, parního a plynového. Chemicky vázaná energie plynu se po procesu 

spalování využije nejprve v plynové turbíně a následně ve spalinovém kotli k výrobě páry, 

kterou je poháněna parní turbina. Elektrická energie je získávána jak z generátoru 

poháněného plynovou, tak parní turbinou.  
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Obr. 2.1: Přehled elektráren Skupiny ČEZ na území ČR 

 

 

 

Obr. 2.2: Roční výroba elektráren Skupiny ČEZ v roce 2008 
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3. POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ NA ČESKÉM TRHU 

Energetika tvoří páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je 

předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně společnosti v každé zemi. 

Zodpovědnost státu, zejména za tvorbu relativně stabilního prostředí pro rozvoj v sektoru 

energetiky a jeho relevantních mezinárodních vazeb, zejména pak v souvislosti 

s elektrickou energii je proto nezastupitelná. Pro energetiku, jako významnou součást 

národního hospodářství České republiky, je důležité vytvořit dokonalé konkurenční 

prostředí. 

Přesto všechno je trh s elektrickou energií nejkomplikovanějším trhem 

s energetickými komoditami vůbec. Komplikace spočívá v tom, že přebytek vyrobené 

elektřiny nelze účinně skladovat po určitou dobu a prodávat s odstupem času, jak bude 

potřeba. Výrobci proto musí odhadovat, jak se bude vyvíjet poptávka po elektřině, nejen 

během roku, ale i v krátkodobějších intervalech, aby mohli spolehlivě v daný okamžik 

zásobovat elektřinou své zákazníky.   

Ovšem v důsledku stále se zvyšující závislosti využívání energie, mají ceny 

energetických surovin včetně elektrické energie stoupající tendenci. S rostoucí spotřebou je 

nutné brát na vědomí, že energetické zdroje na výrobu elektřiny, již v dnešní době nejsou 

schopny pokrývat spotřebu v dané zemi. V tomto ohledu má Česká republika, jako jediná 

země ve střední a jihovýchodní Evropě v současnosti dostatek elektrické energie. O 

žádném nedostatku z hlediska výroby a následné zásobování elektřinou obyvatel ČR 

v dnešní době nelze hovořit, ba dokonce disponuje přebytkem elektrické energie, kterou 

vyváží a zásobuje tak okolní státy EU zejména v již zmíněné jihovýchodní a střední 

Evropě v rámci volného obchodu se zbožím, kterou elektřina je. 

Na Českém trhu s elektřinou dominuje zejména Skupina ČEZ, která 

zásobuje elektřinou převážnou většinu obyvatel ČR, dodává elektřinu pro téměř 3,5 

miliónů odběrných míst. Zákazníci Skupiny ČEZ v České republice jsou elektřinou 

zásobování velmi spolehlivě.  Efektivní rozvoj, růst prosperita a dlouhodobé snižování 

nákladů spolu se zvyšováním efektivity umožnilo Skupině ČEZ prorazit a stát se hráčem 

číslo jedna na českém trhu s elektrickou energií. 
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3.1  Liberalizace trhu s elektrickou energií 

Liberalizace trhu je obecně chápána v ekonomických a společenských vědách, jako 

vytvoření soutěžního prostředí. V důsledku liberalizace trhu má každý zákazník, jakožto 

odběratel elektřiny podle Energetického zákona č.458/2000 Sb., který upravuje podmínky 

podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, zejména pak v 

elektroenergetice, právo volby dodavatele silové elektřiny. Na území České republiky 

existují, také mimo Skupiny ČEZ, i jiné distribuční společnosti, které mají nemalé 

zastoupení zákazníků na českém trhu s elektrickou energií.  Jedná se zejména o společnost 

E.ON a Skupinu PRE.  

Otevírání trhu s elektřinou probíhalo v České republice od 1. ledna 2002, kdy se 

postupně z jednotlivých skupin chráněných zákazníků (velkoodběratelé, maloodběratelé a 

domácnosti) stávaly skupiny oprávněných zákazníků s právem na volbu dodavatele 

elektřiny. Trh s elektřinou byl otevírán pro jednotlivé skupiny zákazníků v následujících 

letech: 

• od 1. ledna 2002 – zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh 

• od 1. ledna 2003 – zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh 

• od 1. ledna 2004 – všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo 

domácnosti  

• od 1. ledna 2005 – všichni koncoví zákazníci mimo domácnosti 

• od 1. ledna 2006 – všichni koncoví zákazníci včetně domácností   

3.2 Koncový zákazník  

S odstupem času lze vypozorovat, jak se postavení koncového zákazníka, jakožto 

spotřebitele elektřiny, vyvíjelo na Českém trhu s elektrickou energii. Z počátku byl 

spotřebitel v postavení subjektu, který byl na jedné straně odkázán na jednoho dodavatele 

elektrické energie, ale na druhé straně byl zase chráněn energetickou politikou státu. 

Pozice koncového zákazníka se postupně měnila s přispěním postupné liberalizace trhu a 

celostátně regulovanými cenami. Z hlediska časového vývoje pak hovoříme o dvou typech 

spotřebitelů – zákazníků.   
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3.2.1 Oprávněný zákazník 

Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která má právo přístupu k přenosové 

soustavě a distribuční soustavě za účelem volby dodavatele elektřiny. Předmětem 

obchodování je silová elektřina. Oprávněný zákazník je povinen si na své vlastní náklady 

pořídit připojení do přenosové soustavy či distribuční soustavy, nechat si připojit měřící 

zařízení a řídit se dispečerským řádem. [4] 

3.2.2 Chráněný zákazník 

Chráněný zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která měla do 31. 12. 2005 

právo na připojení k distribuční síti a dodávku elektrické energie ve stanovené kvalitě a za 

regulované ceny. Statut chráněného zákazníka byl postupně nahrazen statutem 

oprávněného zákazníka. Chráněný zákazník byl povinen uhradit náklady spojené 

s instalací připojení k distribuční soustavě a musel si nechat nainstalovat měřící zařízení. 

[4]   

3.3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KONKURENČNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ 

Energetická skupina E.ON – v České republice patří do skupiny E.ON Energie AG a je 

největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a své zákazníky cca 

15 miliónů zásobuje nejen elektřinou, ale také plynem. Od 1.1. 2005 koupila německá 

společnost E.ON regionální energetické společnosti Jihočeská energetika, a.s. a 

Jihomoravská energetika, a.s. a převzala tak jejich předmět podnikání. V současné době 

zásobuje elektřinou v jižních Čechách a jižní Moravě cca 1,4 milionů zákazníkům, což 

tvoří zhruba 20% podíl zastoupení na českém trhu s elektrickou energií. Společnost E.ON 

se tak stala druhým největší distributorem elektrické energie působícím na českém trhu a 

v celosvětovém měřítku je dokonce větší než Skupina ČEZ. [8] 

PRE – Společnost Pražská energetika byla založena v roce 1897, a v současné době se 

nazývá po vzoru Skupiny ČEZ, Skupina PRE (odvozeno od dřívějšího názvu Pražská 

energetika) zásobuje klienty zejména na území hlavního města Prahy, cca 720 000 

zákazníků, což představuje cca 6,1 TWh elektřiny ročně. Je tak třetím největším 
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dodavatelem elektřiny v České republice. K základním aktivitám Skupiny PRE patří 

obchod, prodej a distribuce elektřiny. [7] 

Všechny jmenované společnosti, včetně Skupiny ČEZ se musí na českém trhu 

s elektrickou energií řídit určitými pravidly, které stanovuje Energetický regulační úřad.  

3.4  Energetický regulační úřad 

Důležitou úlohu v liberalizovaném prostředí trhu s elektrickou energií nese právě 

Energetický regulační úřad. Energetický regulační úřadu též znám pod zkratkou (ERÚ) byl 

založen 1. 1. 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace 

v energetice. ERÚ jakožto orgán státní správy převzal pravomoci, které byly do té doby 

vykonávány v oblasti regulace energetického sektoru Ministerstvem financí a 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

V působnosti ERÚ je především podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů a 

ochrana spotřebitelů v oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence. Sídlo 

úřadu se nachází v Jihlavě, dislokované pracoviště je pak v Praze. Řídí jej předseda, 

kterého na dobu 5 let jmenuje i případně odvolává vláda. ERÚ má status nezávislého 

regulačního ústavu. [9], [4]  

Mezi hlavní úkoly ERÚ patří: 

• podpora hospodářské soutěže 

• podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

• ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví,  kde  není 

možná konkurence 

• udělování licencí na podnikání v energetických odvětvích, jejich modifikace a 

rušení 

• zajištění kontinuity a jistoty dodávek elektrické energie 

• řešení sporu vyplývajících z porušení pravidel obchodování 
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4. ANALÝZA VÝVOJE CEN V LETECH 1997 – 
2010 

Analýza vývoje cen v letech 1997 – 2010 se zaměřuje na spotřebu elektrické energie 

v domácnosti zejména pak zákazníků žijících v rodinném domku, či bytě. Jejich průměrná 

(obvyklá) roční spotřeba je stanovena z průzkumu spotřebitelů. V tomto případě je 

počítána průměrná roční spotřeba zákazníka v rodinném domku 2,3 MWh VT a 2,6 MWh 

NT. U spotřebitele žijícího v bytě je počítáno s (obvyklou) průměrnou roční spotřebu 1,6 

MWh.  Průzkum vývoje cen se vztahuje k Severomoravskému kraji, který v tehdejší době 

zásobovala elektrickou energií společnost SME, a.s. V současné době působí 

v Severomoravském kraji ČEZ Distribuce,a.s., společnost ČEZ Distribuce sídlí v Děčíně. 

V severomoravském regionu(Ostravě) sídlí společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a 

ČEZ Logistika, s.r.o., která je součástí Skupiny ČEZ.  

4.1 SKLADBA CENY ELEKTŘINY 

Od počátku roku 2006 došlo u domácností ke změně způsobu vyúčtování platby za 

elektřinu. V souvislosti s oddělením obchodních a distribučních činností byly odděleny 

také související platby. 

Cena za elektřinu byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na 

regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí do vaší domácnosti (tj. poplatky za 

použití energetické sítě) a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „silovou elektřinu“). 

Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů 

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na 

trhu s elektřinou. 

Uvedené platby se dále dělí na dílčí složky, které jsou jednotlivě uváděny jak v 

ceníku elektřiny, tak na konečném vyúčtování vaší spotřeby. 

• Platba za silovou elektřinu (platba za vlastní odebranou elektřinu) 

• Regulované platby za dopravu elektřiny 

• Daň z elektřiny  
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4.2 Platba za silovou elektřinu (platba za vlastní odebranou 
elektřinu) 

4.2.1 Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části: 

• pevná cena za měsíc – její výše se liší podle toho, jakou produktovou řadu 

využíváte;  

• cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí 

na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu.  

Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u tzv. 

dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne 

- veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové 

produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče, 

jako je akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového 

produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu. 

4.3 Regulované platby za dopravu elektřiny 

Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů 

Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky: 

• Plat za distribuované množství elektřiny ve VT 

• Plat za distribuované množství elektřiny v NT  

• Systémové služby 

• Krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů,  kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů 

• Činnost operátora trhu s elektřinou  

• Měsíční plat za příkon 

Spotřebiteli se může zdát, že regulováním ceny může být zvýhodněn, avšak americký 

ekonom George Stigler se pozastavil nad tím, jaký má regulace vliv pro spotřebitele, 

regulované firmy, či státní úředníci, kteří mají danou regulaci na daném trhu na starost, a 

dospěl k překvapivému poznatku, že stát nereguluje na žádost spotřebitelů, nýbrž na přání 
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regulovaných firem. Tento poznatek je na první pohled zavádějící, z hlediska zájmu firem 

o regulaci.  

Ovšem regulace přináší regulovaným firmám řadu výhod, především je chrání před 

konkurencí,  jelikož stát kontroluje vstup nových firem na regulovaný trh a vyžaduje od 

nich splnění přísných technických i ekonomických podmínek. Firmy se proto nemusí tolik 

obávat příchodu nových konkurentů na svůj trh. Jedna z výhod regulace regulovaným 

výrobcům je i v některých případech, že dokonce stát poskytuje dotace k regulovaným 

cenám. Proto výrobci rádi získávají státní ochranu před konkurencí a to i za cenu, že budou 

regulováni. Tento obchod je pro ně vždy výhodný a zároveň nevýhodný pro spotřebitele, 

protože regulace nikdy a nikde nevedla k nízkým cenám ani k nízkým ziskům 

regulovaných firem. 

4.3.1 Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým 
zákazníkům) zahrnuje: 

• měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před 

elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí od proudové hodnoty hlavního 

jističe ve vaší domácnosti (udávána 

v ampérech – A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční 

soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny 

odeberete. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická 

náročnost spotřebičů, které můžete najednou využívat, ale tím vyšší je i tento 

plat. Výměnou hlavního jističe za nižší můžete na pravidelné platbě ušetřit. 

Předem se ale poraďte se svým dodavatelem nebo kvalifikovaným 

elektrotechnikem, jaká hodnota bude dostačující pro vaši domácnost a 

používané spotřebiče.  

• cenu za dopravenou MWh – ta se opět může dělit na cenu ve vysokém (VT) a 

nízkém (NT) tarifu.  

Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy 

na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny. Tyto služby si 

můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako 
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záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny. 

Cena za systémové služby je rovněž regulována Energetickým regulačním úřadem. 

Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované 

výroby elektřiny a tepla. V souvislosti se vstupem do EU se Česká republika zavázala tento 

typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto 

zdrojů jsou ale vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku. V České republice je rozvoj 

a podpora OZE znám pod názvem „ Zelená energie“ jenž je projektem Skupiny ČEZ. 

Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této 

společnosti, která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku 

elektřiny, nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím 

elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. 

4.4 Daň z elektřiny 

Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněž nově stanovená spotřební daň z 

elektřiny - jedna z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků 

vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své 

zákazníky, takže vám nepřibudou žádné starosti. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 

28,30 Kč/MWh. 

4.5 Příklad výpočtu ceny v domácnosti 

Vypočtené ceny za průměrnou roční spotřebu v domácnostech v letech 1997 – 2010 

jsou přehledně uvedeny v tabulce 4.1 a následně graficky zobrazeny v grafu 4.1  
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4.5.1 Příklad výpočtu platby za elektrickou energii pro 
průměrnou domácnost (rodinný domek x panelákový 
byt) 

• a = stálé platby 

12 × měsíční platba za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe 

před elektroměrem v našem případě D02 1x25A + pevná měsíční platba za silovou 

elektřinu 

• b = platba za spotřebu elektřiny ve VT 

roční spotřeba MWh ve VT × (cena za distribuci 1 MWh VT + cena systémových 

služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + 

cena za 1MWh VT silové elektřiny*) 

• c = platba za spotřebu elektřiny v NT (roční spotřeba MWh v NT × (cena za 

distribuci 1 MWh NT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu 

elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1MWh NT silové elektřiny*) 

Roční platba celkem pro D25 jistič 3x25A = a + b + c se skládá ze dvou tarifů NT a VT, 

přičemž NT (nízký tarif) stanovuje provozovatel distribuční soustavy s ohledem na 

regulaci a zatížení sítě, tzn. mimo špičku. Ve špičku se počítá VT (vysoký tarif). 

Roční platba celkem pro D02 jistič 1x25A = a + b jelikož se jedná o jednotarifovou 

složku, započítáváme do ní pouze VT.  

Před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh. 



  

19 

 

Rok 
sazba 

B (D02d 1x25A)  BN (D25d 3x25A) 
1997  2 858,10 Kč 5 865,30 Kč 
1998  4 338,60 Kč 8 181,08 Kč 
1999  5 124,00 Kč 10 539,58 Kč 
2000  5 943,84 Kč 12 303,70 Kč 
2001  6 739,28 Kč 14 101,98 Kč 
2002  7 266,32 Kč 15 778,26 Kč 
2003  6 490,40 Kč  14 676,60 Kč 
2004  6 588,12 Kč 14 611,37 Kč 
2005  6 778,24 Kč 15 082,06 Kč 
2006  6 549,59 Kč 14 199,11 Kč 
2007  7 042,38 Kč 15 406,06 Kč 
2008  7 477,86 Kč 17 135,51 Kč 
2009  8 137,51 Kč 18 390,68 Kč 

2010  7 974,24 Kč 17 907,87 Kč 

Tab. 4.1: Vývoje cen v letech 1997-2010 

Výsledné ceny uvedeny tabulce jsou počítány včetně DPH. Nutno zmínit, že 1. 7. 

1998  došlo k změně DPH z 5% na 22%.  Další změna nastala 1. 5. 2004 a tentokrát došlo 

k snížení DPH z 22% na 19% a od 1. 1.  2010 se zvedla sazba DPH za spotřebu elektřiny a 

s tím i souvisejících služeb z 19% na 20%. Rovněž tak je v cenách od roku 2008 zahrnuta 

spotřební daň z elektřiny, která činí 28,30 Kč/MWh. Z tabulky 4.1 je také velmi patrný růst 

ceny, kdy se cena za spotřebované množství elektrické energie od roku 1997 – 2010 

ztrojnásobila. Za příčinami nárůstu cen elektřiny stojí zejména cena ropy a dalších 

komodit, jakožto plyn, uhlí (zejména pak jeho těžba a zásobování), které jsou 

rozhodujícími determinanty cen elektrické energie.  Kupříkladu cena ropy vzrostla od roku 

1999-2008 o 7x násobek. Další faktory ovlivňující hladinu ceny je obchodování na Pražské 

Energetické burze, kde se s elektřinou jakožto se zbožím obchoduje a z čehož se následně 

vyvozuje cena za silovou elektřinu na základě nabídky a poptávky na velkoobchodním 

trhu. Nemalou měrou se na zvyšování cen podílela i míra inflace. Vzrostly ceny spojené s 

výrobu elekrické energie. Tato tabulka je následně zobrazena v grafu 4.1. Podrobný 

přehled vývoje cen je uvedený v příloze I. a II.   
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Graf 4.1: vývoje cen v letech 1997-2010 

 

Z grafu 4.1 je patrný finanční rozdíl za úhradu elektrické energie. Příčinou je větší 

spotřeba elektrické energie rodiném domě a to zdůvodů větší závislosti na elektřině, jelikož 

domácnosti žijící v rodinném domku nemají dodávku teplé vody, tudíž musí si ohřívat 

vodu (ohřev vody – akumulační, či průtokový ohřívač), využívají přístrojů se silnými 

elektromotory (míchačka, cirkulárka) popřípadě mají elektrické vytápění domku. 

Nejstrmnější nárust ceny elektrické energie zejména v domácnostech rodinného domku se 

sazbou (D25d 3x25A) nastal v letech 1998 – 2002. Za prudký nárůst ceny mohlo 

zvyšování cen platby za stálý měsíční příkon, které bylo ovlivněno zejména prudkým 

nárustem ceny zemního plynu, to se následně projevilo na ceně za 1 MWh VT, která 

rovněžtak způsobila nárůst ceny domácností žijících v bytě, viz. příloha I. a II. Z grafu 4.1 

je dále patrný propad cen, který nastal od roku 2009. Na propadu cen se jistou měrou 

podepsala svou hloubkou i dlouho trvající finanční a hospodářská krize.   
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4.6 Názorný příklad výpočtu pro rok 2010 

4.6.1 Pro Standard D02 jistič 1x25A (roční spotřeba 
1600kWh=1,6MWh) 

Regulované platby za dodávku elektřiny do bytu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Rovněž tak je do cen i zahrnutá spotřební daň z elektřiny, která činí 28,30 Kč/MWh. 

Distribuce  

• měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního 
jističe před elektroměrem            12 x 36,00 =  432,00 Kč 

• cena za 1 MWh       2 182,15 x 1,6 = 3 491,44 Kč 

Ostatní služby  

• cena systémových služeb         186,48 x 1,6 =   298,37 Kč 

• cena za podporu výkupu elektřiny        199,61 x 1,6 =   319,38 Kč 

• cena za činnost OTE               5,70 x 1,6 =     9,12 Kč 

Silová elektřina (obchod) 

• pevná cena za měsíc             12 x 48,00 =  576,00 Kč 

• cena VT        1 779,96 x 1,6 = 2 847,94 Kč 

CENA CELKEM             7 974,24 Kč 

 

D02d 1x25  ČEZ Prodej s.r.o. E.ON Energie a.s. Pražská energetika a.s.
Cena celkem  7 974,24 Kč  8 456,16 Kč  8 505,12 Kč 

Tab. 4.2: Porovnání cen s konkurencí 

 

Volbou dodavatele elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. ušetříte oproti E.ON Energie, a.s. 
481,92 Kč, volbou PRE, a.s. 530,88 Kč. 
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4.6.2 Pro Akumulace 8 D25 jistič 3x25A (VT 2300kWh, NT 
2600kWh 

Regulované platby za dodávku elektřiny do rodinného domku. Ceny jsou uvedeny 
včetně DPH. Rovněž tak je do cen i zahrnutá spotřební daň z elektřiny, která činí  
28,30 Kč/MWh. 

Distribuce  

• měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního 
jističe před elektroměrem        12 x 135,60 =   1 627,20 Kč 

cena za 1 MWh VT 2 275,18 x 2,3 =   5 232,91 Kč 

• cena za 1 MWh NT                     36,73 x 2,6 =      95,50 Kč 

Ostatní služby 

• cena systémových služeb        186,48 x (2,3 + 2,6) =   913,75 Kč 

• cena za podporu výkupu elektřiny       199,61 x (2,3 + 2,6) =   978,09 Kč 

• cena za činnost OTE         199,61 x (2,3 + 2,6) =   978,09 Kč 

Silová elektřina (obchod) 

• pevná cena za měsíc            12 x 48,00 =     576,00 Kč 

• cena VT                   2 289,96 x 2,3 = 5 266,91 Kč 

• cena NT        1 226,76 x 2,6 =   3 189,58 Kč 

CENA CELKEM                      17 907,87 Kč 

 

D25d 3x25  ČEZ Prodej s.r.o. E.ON Energie a.s. Pražská energetika a.s.

Cena celkem  17 907,85 Kč  18 753,13 Kč  19 198,09 

Tab. 4.3: Porovnání cen s konkurencí 

 

Volbou dodavatele elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. ušetříte oproti E.ON Energie, a.s. 

845,28 Kč, volbou PRE, a.s. 1 290,24 Kč. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Je třeba si uvědomit, že i přes veškerá úsporná opatření, neustále roste spotřeba 

elektřiny při stagnující výrobě, což může v blízké budoucnosti významně ovlivnit 

postavení energetické společnosti ČEZ na českém trhu s elektřinou a samozřejmě i cenu 

elektřiny. Odborné studie ukazují, že pokud nedojde k výstavbě nových zdrojů elektrické 

energie, při pokračujícím růstovém trendu spotřeby elektřiny v ČR, objeví se první známky 

nedostatku elektřiny již kolem roku 2015, kdy ukončí svou činnost většina uhelných 

elektráren, které se podílí na instalovaném výkonu Skupiny ČEZ téměř polovinou. 

 Aby se Česká republika vyvarovala situaci, jaká panuje ve střední a jihovýchodní 

Evropě, které trpí nedostatkem elektrické energie a jsou nuceny elektřinu dovážet za 

poměrně vysokou cenu, je třeba se již nyní zamyslet nad tím, jaké zdroje budou použity 

v budoucích letech k pokrytí potřeby elektřiny v České republice.  

Předpoklad rostoucí spotřeby elektřiny v ČR je možné z části pokrýt uhelnými 

elektrárnami, jejichž prioritou bude udržet krok s vědeckotechnickým pokrokem, zejména 

v oblasti účinnosti. Ovšem i při nejoptimističtější variantě je tato možnost pokrytí pouze 

dočasná. Předpokládá se, že uhelné elektrárenství v závislosti na dostupnosti českého 

hnědého uhlí v letech 2035-2050 postupně ztratí svůj dominantní význam a ČR bude 

závislá ze 100 % na dovozu fosilních paliv 

Jednou z variant pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR by byla dostavba 3. a 4. 

bloku JE Temelín, která je plánována okolo roku 2020, což by v budoucnu pomohlo   

částečně udržet energetickou bezpečnost státu a snížilo závislost na dovozech 

energetických zdrojů ze zahraničí. Ačkoliv výstavba jaderných elektráren je pod tlakem 

veřejnosti,  zejména  ekologických aktivistů, kteří si možná ani neuvědomují, že JE jsou 

daleko šetrnější k životnímu prostředí, nežli uhelné elektrárny. Výroba elektřiny probíhá 

bez jakýchkoli emisí CO2, oxidů dusíku, síry a prachu, což významně přispívá ke zlepšení 

životního prostředí. Navíc náklady na palivo do JE, pro výrobu stejného množství 

elektřiny, jsou asi 2x levnější oproti elektrárnám spalujícím fosilní palivo. Další výhodou 

jaderných elektráren  je fakt, že její provoz není závislý na každodenních dodávkách paliva 

a jaderné palivo lze snadno skladovat.  
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Další variantou pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR jsou obnovitelné zdroje, 

které jsou šetrné k životnímu prostředí. Především Skupina ČEZ jim věnuje velkou 

pozornost. Jejich nevýhodou ovšem je, že lze těžko předvídat množství vyrobené energie, 

jelikož jsou závislé na přírodních a klimatických podmínkách (na větrné či sluneční 

aktivitě). Co se týče vodních elektráren, které jsou absolutně čistým zdrojem výroby 

elektřiny a zastupují v České republice poměrně značnou část výroby z OZE cca 70%, je 

další možnost budování vodních děl téměř vyčerpaná. Naše toky nejsou uzpůsobeny na 

případný rozvoj vodních elektráren, jelikož nemají potřebný spád ani dostatečné množství 

vody, což je velká škoda. 

Snižování energetické náročnosti spotřebičů a klesající cena fotovoltaických 

panelů, je jednou z alternativních možností, na kterou by se Skupina ČEZ měla zaměřit. 

20. století bylo stoletím atomové energie, ve 21. století je reálný předpoklad, že by se 

mohlo stát stoletím solární energie a významně tak ovlivnit oblast „Velké“ energetiky. 

 Proto nezbývá než se zaměřit na technologický vývoj a zvýšení efektivnosti OZE, 

které by eliminovaly z části jejich náklady na výstavbu. Z tohoto důvodu Skupina ČEZ 

věnuje značnou pozornost rozvoji OZE. V současnosti jsou OZE v ČR využívány více 

méně jako doplňkové zdroje elektrické energie. Skupina ČEZ dává největší prostor 

z hlediska dalšího rozvoje OZE biomase, jejíž výroba elektrické energie spočívá ve 

spalování především dřevních štěpků a dalších rostlinných produktů lesního a 

zemědělského původu.  

5.1 Docílení snížení spotřeby a následně i ceny za spotřebu 
elektrické energie 

V důsledku stále se zvyšující závislosti na využívání elektrické energie, je jedním 

z hlavních a možná i nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zákazníka v množství 

spotřebované elektrické energie právě její cena. Domácnosti mají několik možností jak 

snížit množství spotřebované elektrické energie a tím docílit nižších plateb a zároveň 

předejít zbytečnému plýtvání tímto cenným zdrojem.  

Jednou z variant snížení spotřeby elektrické energie v obydlí vytápěném  elektrickým 

topením je správná regulace. Základní podmínkou před instalací elektrického vytápění 

rodinného domku či bytu by měl být orientační propočet možných tepelných ztrát, který 
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určí tepelně technické vlastnosti obvodového pláště budovy. Následná instalace vhodného 

otopného systému je umocněna účelem a charakterem stavby, nebo také časovým využitím 

jednotlivých místností v daném domě či bytě. Úspory elektricky otopných systémů, 

spočívají především v jejich pružnosti, které nám umožňují tlumené či přerušované 

vytápění objektu na vámi zvolenou potřebnou dobu. Tuto možnost programování nám 

umožňuje regulátor. U elektrických topidel se k regulaci používá prostorový termostat.  

Majitel má možnost pomocí termostatu si přednastavit požadovanou teplotu, na kterou 

chce topit a v okamžiku, kdy se v místnosti dosáhne požadované teploty čidlo sepne a 

přestává se topit. 

Po elektrickém vytápění je obvykle druhou energeticky nejnáročnější činnosti 

v domácnosti ohřev vody. Okamžitá dodávka teplé užitkové vody dle naší potřeby patří k 

samozřejmostem moderního bydlení. A i zde existuji varianty možných úspor. 

Průměrná domácnost spotřebuje na ohřev cca 1000 až 2000 kWh za rok při průměrné 

spotřebě 120 litrů na osobu za den, z toho největší množství vody spotřebuje člověk při 

koupání. Způsob ohřevu vody maloodběratelů zejména pak rodinných domků probíhá za 

pomocí průtokových ohřívačů nebo akumulačních ohřívačů, též známých jako bojler. 

Rozhodujícím prvkem při volbě bojleru jsou jeho vlastnosti, zejména pak jeho tepelná 

ztráta. Jinými slovy jde o spotřebu bojleru při konstantním udržování teploty vody  

65 °C po dobu jednoho dne bez její spotřeby. U energeticky úsporného ohřívače by tato 

ztráta neměla přesáhnout hodnotu 5-7 Wh na litr za 24 hodin, tj. přibližně jedna 

kilowatthodina za den pro ohřívač o objemu 150 litrů. Z tohoto důvodu je také důležité, 

aby měl bojler dobré izolační vlastnosti, proto bychom měli volit ohřívače, které mají 

izolovanou nádrž polyuretanem, který má nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Potřebné 

údaje se dají vyčíst z energetického štítku, kterým je opatřen každý ohřívač. Při ohřevu se 

také nedoporučuje přesáhnout teplotu 55 °C, neboť poté dochází k tvorbě vodního kamene 

a tím i nárůstu spotřeby elektřiny a snížení životnosti ohřívače; na bojleru je tato 

ekonomická hranice obvykle označena „E“. Důležité při volbě způsobu ohřevu vody je 

zohlednit  předpokládanou spotřebu a zvolit tak optimální velikost zásobníku ohřívače, aby 

docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám. Nedílnou součástí úsporných variant ohřevu 

vody je i délka vodovodních rozvodů. Rozvod teplé vody by měl být  proveden  co 

nejkratším možným izolovaným způsobem. Také nahrazení koupání za sprchování (vana – 

spotřeba vody 180 litrů/9,5 kWh na ohřev, sprcha – spotřeba vody 50 litrů/3,5 kWh na 
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ohřev) vás vyjde téměř  4 krát levněji, stejně tak vyvarování se zbytečně horké vody při 

sprchování přinese výhody jak v oblasti úspor, tak i v oblasti zdraví. 

Při dodržování uvedených zásad na přípravu teplé užitkové vody lze ušetřit až 30 % 

energie, což se nám viditelně promítne do snížení ceny. 

Další možností jak ušetřit v domácnosti za elektrickou energii je pořizování si 

energicky úsporných elektrospotřebičů (televize, pračka, sporák, lednička, atd.), ale třeba i 

jen úsporná žárovka ve srovnání s klasickou žárovkou uspoří až 80 % elektřiny při stejné 

hladině osvětlení.  

Zákazník může ušetřit i změnou dodavatele elektřiny. Své roční náklady za spotřebu 

elektrické energie si mohou zákazníci porovnat na webu http://kalkulator.eru.cz/. Rovněž  

se  dá  ušetřit správnou volbou hodnoty jističe.  Jsou případy, kdy domácnosti nevyužívají 

množství proudu, které mají rezervované v síti. Tato hodnota je udávána v ampérech 

(druhá část názvu jističe) násobená počtem fází, které potřebujete, v našem případě je to 

(D02d 1x25A) pro domácnosti žijící v bytě a (D25d 3x25A) pro domácnosti žijící v 

rodinném domku. V případě zbytečně velkého jističe se jedná ročně o stovky korun navíc. 

Možnou variantou je i instalace monitorovacího systému spotřeby energie, který by měl za 

úkol informovat o průběžné dané spotřebě energie. 

Spotřebitelé využívající dvoutarifní složku (Akumulace 8), což se týká zejména 

zákazníků žijících v rodinných domech, se mohou zaměřit především na NT, jemuž se 

mimo jiné říká noční proud, který je o poznání levnější než tarif VT. Nevýhodou je, že 

využívání NT lze pouze v určených hodinách (mimo špičku). Časy spínání NT (nízkého 

tarifu) je možné zjistit na webových stránkách místně příslušného distributora. Využívání 

NT představuje slevu přibližně 40% z nákladů na ostatní spotřebu energie. 
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6. ZÁVĚR 

Cena elektrické energie v České republice pohybuje mezi 60 – 80 % oproti 

průměrným prodejním cenám elektrické energie v zahraničí. Důvodem vyšší ceny za 

energii na zahraničním trhu je její nedostatek (zejména ve zmíněných částech Evropy) a 

tudíž velká poptávka po této komoditě. 

 Efektivní rozvoj, růst a prosperita je jedním z hlavních cílů Skupiny ČEZ. To se 

samozřejmě projevuje i na jejich ziscích. Kupříkladu za rok 2008 Skupina ČEZ vykázala 

čistý zisk z prodeje elektrické energie a tepla 47,4 mld. Kč po zdanění. Na rekordním zisku 

se určitě podílela i vysoká cena elektřiny. Nutno ale poznamenat, že energetika vždy 

patřila k lukrativním odvětvím podnikání a má strategický význam pro stát. Stát jako 

hlavní akcionář Skupiny ČEZ využívá těchto prostředků, které získává  zejména v podobě 

daní a dividend, k úhradě výdajů státního rozpočtu. Cenová politika Skupiny ČEZ je dána 

nabídkou a poptávkou na trhu s přihlédnutím k jejímu postavení - síle, kterou na českém 

trhu rozhodně má.  Je nutné si ale uvědomit, že Skupina ČEZ, přes veškeré výhrady se 

chová jako dynamická firma, která chce nejen uspět na trhu, ale zároveň být zodpovědným 

zaměstnavatelem, dárcem (každoročně bývá vyhlášena nejlepším filantropem) a firmou, 

která systematicky podporuje zavádění nadějných technologií do života. 

Proto na konci loňského roku vyhlásila iniciativu FutureMotion ( Energie zítřka), která 

může přinést mnoho dobrého nejen pro Skupinu ČEZ, ale i pro zákazníky a celou 

společnost. 

 Touto iniciativou chce Skupina ČEZ dosáhnout: 

• lepšího využití zdrojů ve výrobě, spotřebě i distribuci a snížit tak zátěž Země,  

• doplnění tradiční energetiky o nový pilíř - inovace a podporu nových 

technologií snižujících dopady na životní prostředí,  

• rozšíření možnosti lidí rozhodovat o svém způsobu využití energií,  

• využití elektřiny jako nejčistší energie - například vytvoření podmínek pro 

zavedení elektromobilů.  
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FutureMotion bude realizována čtyřmi dílčími projekty: 

• Výzkum a vývoj  

• Environmentální investice  

• Malé kogenerace a energetické úspory  

• Smart Grids (chytré sítě)  

Tato nová iniciativa by mohla v budoucnu přinést zákazníkům komfortnější energii 

vyhovující jejich potřebám, energii čistší, spolehlivější a bezpečnější, flexibilnější služby a 

v neposlední řadě možnost ovlivňování a řízení spotřeby podle vlastních představ.  
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Příloha I. - Tabulka vývoje cen domácnosti v bytě se sazbou B (D02d 1x25A) 

   distribuce  Ostatní služby  Silová elektřina(Obchod)
roky 

stalý měsíční 
plat za příkon 

cena za 1MWh 
VT 

cena 
systémových 

služeb 

cena za 
podporu 
výkupu el. 

cena za činnost 
zůčtování OTE 

pevná cena 
za měsíc 

cena VT 

 

  [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku] 
[Kč/jednotk

u] 
[Kč/jednotku]

2010  30  1818,46  155,4  166,34  4,75  40  1455 

                       

2009  29  1764,16  141,01  52,18  4,75  40  1766 
                       

2008 
27  1644,34  147,81  40,75  4,75  40  1559 
                    

2007 
28  1662,82  147,15  34,13  4,63  40  1340 
                    

2006  28  1658,72  156,28  28,26  4,63  30  1157 
                       

2005  36  3290                
                       

2004  od 1.5.   34  3140                
   35  3220                

2003  30  3100                
                       

2002  35  3460                
                       

2001  od 1.7.   32  3160                
   46  3160                

2000  58  2610                
                       

1999  58  2190                
                       

1998  od 1.7.   58  2190                
   50  1740                

1997  43  1500                
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Příloha II. - Tabulka vývoje cen rodinného domku se sazbou BN (D25d 3x25A) 

      distribuce  Ostatní služby  Silová elektřina(Obchod) 

roky 
stalý měsíční 
plat za příkon

cena za 
1MWh VT 

cena za 1MWh 
NT 

cena 
systémových 

služeb 

cena za 
podporu 
výkupu el.  

cena za 
činnost 
zúčtování 

OTE 
pevná cena 
za měsíc 

  

 cena NT     cena VT 

   [Kč/jednotku] [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku]  [Kč/jednotku] [Kč/jednotku] [Kč/jednotku] [Kč/jednotku] [Kč/jednotku]

2010  113  1895,98  30,61  155,4  166,34  4,75  40  1880  994 

2009  113  1839,25  26  141,01  52,18  4,75  40  2163  1245 

2008  105  1714,26  25,89  147,81  40,75  4,75  40  1899  1093 

2007  101  1733,54  25,72  147,15  34,13  4,63  40  1595  1008 

2006  101  1729,41    22,39  156,28  28,26  4,63  30  1443  864 

2005  183  3380    1040             

2004  od 1.5.  183  3250    930             

   188  3300    950             

2003  175  3300    900             

2002  198  3550    920             

2001  od 1.7.  155  3240    920             

   85  3160    990             

2000  85  2610    910             

1999  45  2190    910             

1998  od 1.7.  45  2190    910             

   39,5  1740    720             

1997  34  1500    620             



III 

Příloha III. – Tabulka Vývoje průměrných cen za odběr elektřiny v 

domácnostech 

 

(údaje v USD/ kWh) 

 

 

 

 

Zdroj: Electricity information IEA - 2007  
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Příloha IV. - Graf vývoje průměrných cen za odběr elektřiny v domácnostech 

 

 Zdroj: Electricity information IEA - 2007  
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Příloha V. – Graf závislost hospodářského růstu ČR na spotřebě elektřiny 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Na základě aktuálního odhadu vývoje české ekonomiky a analýzy dosavadního 

vývoje spotřeby elektřiny provedl Operátor trhu s elektřinou, a.s. ve spolupráci se 

společnosti EGÚ Brno, a.s., v březnu 2008 zpřesnění scénářů vývoje tuzemské netto 

spotřeby elektřiny.  
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Příloha VI. Graf průběhu vývoje cen ropy a zemního plynu v letech 1993 – 2004  

 

WTI - ropa (černá čára, levá stupnice), 

Henry Hub - zemní plyn (fialová čára, pravá stupnice)  

 

Zdroj: TZB - info 
 


