
Teplárenství

Teplárenství je jedním ze základních pilířů české energetiky a na našem území se může pyšnit 

svojí téměř již stoletou historií. Impulsem pro budování velkých teplárenských soustav byl 

v průběhu minulého století zejména velký rozvoj a rozmach průmyslu ve městech, kdy 

elektrárny a teplárny byly stavěny na okrajích těchto měst. V období masivní výstavby 

panelových sídlišť byly pak již budovány zejména blokové plynové kotelny přímo na 

sídlištích.

Pro teplárenství v České republice jsou typické rozsáhlé soustavy zásobování tepelnou 

energií, dříve označované jako soustavy centralizovaného zásobování, tj. CZT. Soustavy

u nás jsou charakteristické svojí velkou rozmanitostí. Liší se velikostí, použitou technologií 

výroby i rozsahem tepelného zařízení. Centrálně vyráběná tepelná energie je využívána ve 

značné míře podnikatelskými subjekty (průmyslově) a je jí zásobována významná část 

domácností v České republice. Hovoříme až o cca 4 mil. občanů.

V posledních letech dochází k odpojování od těchto soustav, zejména s vidinou úspory

finančních prostředků. Dodávku tepelné energie si pak domácnosti zajištují individuálními 

zdroji, zejména domovními kotelnami, tepelnými čerpadly apod. Pro ověření údajné 

výhodnosti ceny takto vyrobené tepelné energie je však potřeba zahrnout do její kalkulace 

veškeré náklady související s výrobou tepelné energie, včetně nákladů souvisejících 

s pořízením a provozem těchto individuálních zdrojů. 

Cena tepelné energie je v České republice cenou regulovanou. Prvopočátky cenové regulace 

byly započaty již ministerstvem financí v 90. letech 20. století, které ve svých výměrech 

začalo stanovovat pravidla pro tvorbu ceny za dodávku tepla pro domácnosti. 

Od 1. ledna 2001 přešla kompetence regulovat ceny tepelné energie z Ministerstva financí 

České republiky na nově vzniklý Energetický regulační úřad, který začal stanovovat 

podmínky pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie svými cenovými rozhodnutími. Cena 

tepelné energie byla a je i nyní regulována způsobem věcného usměrňování. V současnosti lze 

do ceny tepelné energie promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a 

daň z přidané hodnoty. Účelem cenové regulace v teplárenství je zmírnění dopadů 

nedokonalostí trhu a ochrana zájmů konečného spotřebitele, jelikož nedostatečné konkurenční 

prostředí není schopno působit na výši ceny tepelné energie (CZT zabezpečuje zpravidla 

jediný dodavatel na daném území). Tímto způsobem je poskytnuta alespoň základní ochrana

před případným zneužíváním dominantního postavení dodavatelů tepelné energie.




