
Jaké jsou možnosti pro stanovení cenových lokalit? 

 

 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie (dále jen 

„CR“), vymezuje možné způsoby určení cenových lokalit bodem (4.1).  

Oproti dosavadní úpravě je nově vedle stávajících možností možno v rámci jednoho kraje 

zahrnout do jedné cenové lokality tepelná zařízení, která pro výrobu tepelné energie používají 

stejný (převažující) druh paliva nebo energie.  

V tomto směru je možné rozlišovat následující případy:  

- v každé cenové lokalitě podle bodu (4.1) písm. a) až d) CR je pouze jeden zdroj tepelné 

energie, pak lze v rámci jednoho kraje uvažovat o jedné cenové lokalitě, pokud je 

tepelná energie u každého zdroje tepelné energie vyrobena více než z poloviny 

z jednoho z uvedených druhů paliv nebo energií. Nelze tak sloučit samostatný zdroj 

využívající např. uhlí tvořící lokalitu s jinými zdroji využívajícími jiné palivo.  

- každou cenovou lokalitu podle bodu (4.1) písm. b) až d) CR tvoří více tepelných zařízení 

využívajících souhrnně za celou danou cenovou lokalitu více než z poloviny jeden druh 

paliva nebo energie, pak lze uvažovat o vytvoření jedné cenové lokality v rámci 

jednoho kraje, u které je více než z jedné poloviny využíván stejný druh paliva. 

Konkrétně je provozováno teplárenské zařízení v jedné obci, ve které je pět zdrojů 

tepelné energie, z toho čtyři využívají za palivo plyn a jeden uhlí s tím, že souhrnně za 

všechny tyto zdroje je tepelná energie vyráběná ze 70 % z plynu. V druhé vzdálené 

obci, potrubně nepropojené, ani se nejedná o obce ve stejném správním obvodu obce 

s rozšířenou působností, nicméně se jedná o obce v rámci jednoho kraje, je tepelná 

energie vyráběna ze tří zdrojů tepelné energie využívající plyn za palivo. Vzhledem 

k tomu, že u obou obcí je tepelná energie vyráběna převážně z plynu, je možné z těchto 

dvou obcí vytvořit jednu cenovou lokalitu.  

Při hodnocení podílu paliva (nebo energie) použitého k výrobě tepelné energie je nutné 

vycházet z množství tohoto paliva, které odpovídá předpokládanému množství vyrobené 

tepelné energie podle bodu (4.5) CR. Změna určení cenové lokality v průběhu kalendářního 

roku může nastat pouze dle bodu (4.2) CR. 

Sloučit je možné tepelná zařízení do 100 MW tepelného výkonu včetně.  

Za samostatnou cenovou lokalitu lze dále považovat např. jednotlivá města napájená 

samostatnými napaječi z jednoho zdroje, jsou-li splněny podmínky samostatného měření, 

oddělená evidence nákladů a výnosů apod. 


