V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie Covid-19 sdělujeme, že došlo s
účinností od 23.4.2020 k změně Cenového rozhodnutí ERÚ, které upravuje proces hlášení a účtování
rezervované kapacity v období 4-6/2020.

VN hladina:
Nejdůležitější body týkající se hlášení rezervované kapacity v dubnu – červnu 2020:
1. Měsíční rezervovaná kapacita za měsíce květen a červen 2020 se nesjednává. V případě, že máte
nahlášenu měsíční kapacitu za duben, hodnoty zůstávají.
2. Rezervovaná kapacita v tomto období se bude účtovat za kladnou hodnotu rozdílu mezi
maximálním naměřeným čtvrthodinovým elektrickým výkonem v daném měsíci (1/4
hodinového maxima) a sjednanou hodnotou roční rezervované kapacity (RRK). Tento kladný
rozdíl bude považován za sjednanou měsíční rezervovanou kapacitu.
3. RRK půjde zpětně změnit i za duben 2020, což je důležité pro zákazníky, kteří potřebují vzhledem
k omezenému provozu kapacity snížit.
4. Poplatky za nedodržení účiníku a za nevyžádanou dodávku jalové energie
Za měsíce duben – červen 2020 nebudou provozovatelé distribučních soustav požadovat
poplatek za nedodržení účiníku /v hodnotě menší než 0,95/, a za nevyžádanou dodávku jalové
energie. Řádek s poplatkem bude na faktuře uveden s nulovou hodnotou.

Hladina NN:
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se
mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za
související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Za měsíce duben až červen 2020 může odběratel změnit sazbu nejvýše jednou za kalendářní měsíc.

Termíny pro nahlášení roční rezervované kapacity:
Duben 2020 - zpětně opravy
-

Odběrná místa nacházející se v lokální distribuční soustavě (LDS) – nahlášení oprav do 29. 4.
2020 – do 15.00

Květen – červen 2020
-

Odběrná místa nacházející se v LDS do 12:00 hodin posledního pracovního dne v daném
měsíci

Nahlašování oprav údajů z důvodu změny cenového rozhodnutí viz níže provádějte výhradně na
emailovou adresu ah-energy@ah-energy.cz

Plné znění cenového rozhodnutí naleznete ve Věstníku ERÚ 2/2020 na stránkách úřadu
http://www.eru.cz/documents/10540/5890146/ERV2_2020.pdf/6399a7de-06bd-49d1-bff01d5aa0198cf1

