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Výrazná poptávka po produktech ČEZ vede ke snížení cen elektřiny na rok 2005, oproti 

prvotně zveřejněným indikativním cenám 

 
Na základě vyhodnocení poptávky po nabídnutých produktech na rok 2005 snížila 
energetická společnost ČEZ prodejní velkoobchodní ceny elektřiny na příští rok všem 
zájemcům, oproti prvotně zveřejněným indikativním cenám. Celkový meziroční nárůst 
tak bude poloviční oproti okolním trhům s elektřinou a dosáhne výše necelých 11 
procent proti indikativnímu nárůstu o 15,6 %. Nižším růstem cen než v zahraničí se 
dále zvýší konkurenceschopnost českých podniků.  
 
Ceny elektřiny v zahraničí rostou rychleji než v ČR. Dynamika růstu cen v České republice je 
zhruba na poloviční úrovni než v zemích EU. ČEZ tak nadále plní pozitivní roli ve stabilizaci a 
podpoře průmyslu a bude ji hrát i v budoucnu , protože  dokáže po řadu dalších let udržovat 
konkurenceschopné ceny a to dokonce nižší a někde i výrazně nižší ve srovnání se zbytkem 
Evropy. Stabilitu cen dokládá fakt, že v příštím roce bude cena silové elektřiny od ČEZ o 
pouhých 10 procent vyšší než v roce 1992, tedy po 13 letech. 
 
V České republice jsou rovněž prokazatelně nejnižší ceny silové elektřiny ve srovnání 
s okolními státy. V příštím roce jsou očekávány ceny v Německu o 21% vyšší, v Rakousku o 
21% vyšší, v Polsku o 15% vyšší, na Slovensku o 10% vyšší a v Maďarsku o 25% vyšší, než 
bude činit cena silové elektřiny od ČEZ.  
 
Pozitivní roli v podpoře českého průmyslu dokládá fakt, že dnešní reálné (započítán vliv 
inflace) ceny elektřiny jsou stále mnohem nižší než v minulých letech. Oproti reálným cenám 
z r. 1992 jsou poloviční. Další reálné zlevňování je již těžko udržitelné, protože výstavba 
nových elektráren, před kterou Česká republika stojí, se při současné cenové hladině 
nevyplatí.   
 
Objednávané množství elektřiny našimi zákazníky svědčí o vysoké konkurenceschopnosti 
nabídky energetické společnosti ČEZ.  Přestože zákazníci reagovali na původní indikativní 
nabídku s cenou zvýšenou o 15,6 %, objednali si celkově větší množství elektřiny než 
v předchozím roce. Tak jako v minulých letech se díky objednanému množství, kdy stálé 
náklady se rozprostřou ve větším množství, výsledná cena snížila. Podle názoru ČEZ 
nastavená vyšší vyjednávací  cena zabránila spekulativním nákupům elektřiny s cílem 
uplatnit ji s velkým ziskem na zahraničních trzích a ochránila tuzemský trh s elektřinou před 
následnými dražšími dovozy.  
 
Podíl ČEZ na domácím trhu činí necelých 60 % spotřeby ČR. Zbylá část je dodávána 
nezávislými výrobci. Jejich cenová politika je obdobná a odráží výše uvedené skutečnosti. 
 
Na celkové ceně pro domácnosti se podílí cena vlastní tzv. silové elektřiny pouze z jedné 
třetiny. Dalšími položkami je cena za přenos, systémové služby, podporu obnovitelných 
zdrojů, distribuci a DPH.  
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