
Společné stanovisko ERÚ a SEI
k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 5/2002 ze dne 27. listopadu 2001

k cenám tepelné energie pro rok 2002

Uplatnění jednotlivých částí eskalačního faktoru

1) Cenu tepelné energie roku 2002 pro domácnosti při respektování věcného usměrňování této 
ceny je možné navýšit oproti výpočtu průměrné ceny tepelné energie v roce 2001 podle vzorce 
v odst. (3) tohoto cenového rozhodnutí o eskalační faktor v maximální výši:

a) 16,- Kč/GJ pro dodávky tepelné energie na vstupu do vytápěného objektu, je-li výměníková 
(předávací) stanice ve vlastnictví nebo v nájmu dodavatele tepelné energie,

b) 15,- Kč/GJ pro dodávky tepelné energie na vstupu do vytápěného objektu, je-li výměníková 
(předávací) stanice ve vlastnictví a provozování odběratele tepelné energie,

c) 10,- Kč pro dodávky tepelné energie z domovních kotelen.

2) Pro kalkulaci ceny tepelné energie byla část tohoto eskalačního faktoru v maximální výši 8,- Kč 
určena pro zvýšení nákladů na nákup paliva u výrobce tepelné energie. Při skutečném zvýšení 
cen paliva vyšším, je možné tuto část eskalačního faktoru překročit.

3) Celkové maximální navýšení je určené domácnostem v konečné spotřebě, tzn., že o eskalační 
faktor pro nepalivové složky ceny v maximální výši 8,- Kč/GJ, resp. 7,- Kč/GJ se musí výrobce 
rozdělit s distributorem.

4) Při snížení úředně stanovených cen paliva (např. zemního plynu od 1. 4. 2002 a od 1. 10. 2002) 
musí dodavatel úměrně tomuto poklesu snížit položku paliva v kalkulaci ceny tepelné energie 
pro všechny odběratele podle § 7, odst. (1), zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

5) Při výsledné ceně tepelné energie v konečné spotřebě domácnostem ke konci roku 2002, kdy 
jsou evidovány náklady na palivo ve skutečné výši, může být případný zisk, který vznikne 
rozdílem mezi kalkulovaným eskalačním faktorem na nákup paliva a skutečnou eskalací 
palivových nákladů na jednotku tepelné energie, uznán jako oprávněný zisk pouze tehdy, 
prokáže-li výrobce tepelné energie, že výši tohoto zisku dosáhl výhradně svojí zásluhou např. 
předzásobením palivem, uceleným odběrem paliva, kombinací paliv.

6) Cena tepelné energie může obsahovat pouze povolené náklady podle vyhlášky č. 439/2001 Sb. 
přiměřený zisk podle vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb., a vyhlášky č. 231/1997 Sb. a příslušné daně.

Průměrná cena tepelné energie a eskalační faktor

V případě, že výrobce nebo distributor tepelné energie uplatňoval v předchozím roce průměrné 
ceny z různých typů tepelných zdrojů, je možné pro navýšení průměrné ceny tepelné energie pro 
rok 2002 vypočítat výši eskalačního faktoru váženým průměrem z množství tepelné energie a výše 
eskalačního faktoru pro daný typ dodávky tepelné energie stanovený tímto cenovým rozhodnutím.
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