Návod jak zkrotit
cenu elektřiny
Téměř polovina výdajů průměrné rodiny za elektřinu padne na špatně regulované distribuční poplatky. Přitom ČEZ má nejvyšší marži v Evropě. Domácnosti
tak platí pohodlný život manažerů polostátní společnosti. Prozradíme vám,
jak snadno vyřešit klíčový problém domácí energetické debaty a snížit rodinám účty za elektřinu.

Nejlepší byznys na úkor spotřebitele: výběr plateb
za přivedení elektřiny
Regulovaná platba za distribuci tvoří 45 procent
konečné ceny elektřiny pro domácnost s běžnou
spotřebou. Na solární energetiku připadá pouhých
sedm procent konečné ceny elektřiny pro rodiny
(bez započtení DPH).
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Na vysokých platbách za přivedení elektřiny k vašemu domu či firmě vydělávají elektrárenské společnosti ČEZ, PRE a E.ON.
Distribuce je přitom regulovanou složkou, za jejíž výši zodpovídá Energetický regulační úřad.

Víte, že?
• cena za distribuci je v sousedním Německu podstatně nižší – pouhých 26 procent konečné ceny elektřiny;
• pokud by se regulovaná platba za distribuci zásahem ERÚ snížila o jednu čtvrtinu, klesla by cena elektřiny pro rodiny
asi o 12 procent, tedy téměř 1200 korun za rok;
• na solární energetiku připadá v konečné ceně elektřiny za rok 2013 pouhých 7 procent;
• zisk ČEZ rostl strmě od roku 2005. Porovnání ekonomických výsledků z roku 2002 a po deseti letech ukáže téměř šestinásobný nárůst: z 6,7 miliardy na více než 40 miliard korun. Příslib levné elektřiny pro spotřebitele tedy nepřineslo spuštění
Temelína a narušují jej také vysoké platby za přivedení elektřiny – distribuční poplatky;
• mezi lety 2006 a 2012 sice vzrostla podpora obnovitelných zdrojů o 391 korun na megawatthodinu, ale současně také za šest minulých let narostla platba za distribuci – o 294 korun na megawatthodinu. Ovšem pozvolný růst platby na podporu čisté energetiky
má své opodstatnění ve snižování znečištění a nových pracovních místech.

V Německu platí spotřebitel za distribuci pouze 26 procent koncové ceny (v Česku až 45 procent)
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ČEZ je jednička, naše peněženka vysychá
ČEZ je nejziskovější
v Evropě, ale na úkor občanů a firem. Dividendy
si rozdělí političtí matadoři.
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ČEZ má jednoznačně nejvyšší marži mezi evropskými dodavateli elektřiny. Příčinou je zejména zneužívání jeho dominantního postavení
na českém trhu. Na toto postavení upozorníme podnětem Evropskou komisi.

Pro srovnání:
• marže ČEZ se pohybuje 50 procent nad výrobními náklady
• běžná marže německých elektrárenských společností je okolo 30 procent nad výrobními náklady
Vláda by se proto měla bezodkladně zabývat ochranou spotřebitelů a obchodní politikou ČEZ na českém trhu a měla věnovat maximální
úsilí krokům, které povedou ke snížení poplatku za distribuci.

Nejproblematičtější investor má jméno ČEZ
ČEZ nakoupil asi 125 megawattů fotovoltaických elektráren, většinou od překupníků vyvolených z řad ODS podstatně dráž než byla tržní
cena. ČEZ ročně získá přes1,5 miliardy korun na platbách od spotřebitelů v rámci systému podpory obnovitelných zdrojů. Pokud by si ČEZ
nenechal postavit rozlehlé fotovoltaické elektrárny, pak by byl příplatek na zelenou elektřinu nižší o téměř 30 korun (místo 583 Kč/MWh
bychom platili 555 Kč/MWh)!

Víte, že?
• v Německu polostátní společnosti nesměly získat na sluneční, větrné nebo biomasové projekty garantovanou výkupní cenu během rozjezdového období zelené energetiky. Podpora byla určena zejména
pro rodiny nebo podnikatele, aby spotřebitelné nemuseli připlácet státu na jeho investice;
• pokud by vláda Petra Nečase ohlídala v roce 2010 ČEZ a zabránila mu často nevýhodně investovat
do solárních parků, pak by spotřebitelé ušetřili během trvání podpory na dotacích až 30 miliard korun.
Špatné obchody se však netýkají jen solární energetiky. Sklad vyhořelého paliva v jaderné elektrárně
Temelín postavila tajemná společnost CEEI za 1,5 miliardy korun. Přitom podle projektu Ústavu
jaderné výzkumu v Řeži šlo investici pořídit za třetinu ceny. Levněji obdobné zařízení dokázal pořídit
E.ON v Německu pro svou jadernou elektrárnu Isar. Sklad postavil za 810 milionů korun.

								
Vážené poslankyně, vážení poslanci,

informace uvedené v tomto listu jednoznačně ukazují, že zužovat diskuzi o ceně elektřiny pouze
na debatu o podpoře obnovitelných zdrojů nemůže vést k dosažení přiměřených nákladů spotřebitelů
za energie.
Žádáme Vás o:
• otevření debaty s ERÚ, ve které musí odpovědět, jakým způsobem sníží spotřebitelům cenu
elektřiny regulací vysokých plateb za distribuci
• prošetření obchodní politiky ČEZ a výši marže na úkor jednotlivých spotřebitelských skupin
• posílení pravomocí NKÚ, které by mělo prošetřit veškeré podezřelé investice ČEZ nejen v solární
energetice, ale také vybudování meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně nebo projekty 		
výstavby elektráren v Ledvicích a Prunéřově
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