
Cena tepelné energie a její regulace

V oblasti teplárenství se ceny tepelné energie regulují způsobem věcného usměrňování cen, 

kdy dodavatel tepelné energie musí kalkulovat a sjednat cenu tepelné energie v souladu 

s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám 

tepelné energie pro příslušný kalendářní rok.

Pro rok 2017 je platné cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 

1. listopadu 2013, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 

ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie. Ve změnovém cenovém rozhodnutí došlo 

kromě formálních a legislativně technických úprav na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, především ke stanovení 

limitní ceny ve výši 152,86 Kč/GJ bez DPH, kdy se na ceny tepelné energie kalkulované 

a uplatňované pod touto výší nevztahují podmínky věcného usměrňování cen tepelné energie. 

Cenové rozhodnutí stanovuje základní podmínky pro ceny tepelné energie, závazný postup při 

kalkulaci ceny tepelné energie a způsob sjednání ceny. V přílohách cenového rozhodnutí je 

uvedena specifikace ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, dělení nákladů 

pro kalkulaci ceny tepelné energie a postup při změně kalkulace ceny v průběhu kalendářního 

roku, členění kalkulace ceny tepelné energie a postup pro dělení společných nákladů při 

kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Průměrné výše uvedeným způsobem regulované výsledné ceny tepelné energie (údaje 

z posledních dostupných regulačních výkazů) pro konečné spotřebitele uplatňované za rok 

2015 v porovnání s předběžnou cenou tepelné energie k 1. lednu 2016 se snížily o 1,69 % 

(z 587,65 Kč/GJ na 577,73 Kč/GJ), přičemž cena tepelné energie vyrobené z uhlí se zvýšila 

o 0,13 % (z 561,45 Kč/GJ na 562,18 Kč/GJ) a vyrobené z ostatních paliv (zejména plynu) se 

snížila o 3,44 % (z 616,86 na 595,63 Kč/GJ).

Rok
Z uhlí

(Kč/GJ včetně DPH)
Z ostatních paliv 

(Kč/GJ včetně DPH)
Vážený průměr

(Kč/GJ včetně DPH)
2015 561,45 616,86 587,65

k 1. 1. 2016 562,18 595,63 577,73




