
Na co vše je možné nebo povinné kalkulovat cenu tepelné energie? 

 

 

Body (4.11) a (4.12) cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám 

tepelné energie (dále jen “CR”), vymezují povinnost dodavatele v rámci cenové lokality 

kalkulovat cenu tepelné energie pro každou úroveň předání, přičemž bod (4.11) CR dále 

stanovuje případy, kdy dodavatel může na jednotlivých úrovních předání cenu tepelné 

energie kalkulovat samostatně. Zároveň je stanovena podmínka, podle níž nesmí takovou 

samostatnou kalkulací dojít k nákladovému znevýhodnění ostatních odběrných míst. 

Samostatně kalkulovanou cenu tepelné energie je tak nutné uplatňovat pro všechny 

odběratele, kteří náleží do dané specifikované skupiny samostatně kalkulované ceny, stejně.  

Diferenciace zisku pro samostatně kalkulované ceny je připuštěna bodem (4.8) CR. 

Dále jsou bodem (4.13) CR stanoveny případy, kdy lze cenu tepelné energie sjednat 

individuálně pro jedno či skupinu odběrných míst na stejné úrovni předání tepelné energie 

v jedné cenové lokalitě, a to, jestliže se odlišují tato odběrná místa oproti ostatním 

odběrným místům na stejné úrovni předání tepelné energie specifickými připojovacími 

podmínkami, nebo odlišují-li se v ustanovení blíže specifikované podmínky dodávky tepelné 

energie pro tato odběrná místa od dodávek tepelné energie do ostatních odběrných míst na 

stejné úrovni předání tepelné energie. 

Jednou z podmínek je sjednaná doba trvání závazku ve smlouvě o dodávce tepelné energie 

na jeden nebo více kalendářních roků, kdy z takové délky lze odvozovat odlišnou rizikovost 

pokrytí investic. Všechny smlouvy o dodávce tepelné energie takto sjednané v průběhu 

jednoho kalendářního roku, které jsou uzavřeny na dobu určitou s ukončením ve stejném 

kalendářním roce, se považují za smlouvy se stejnou dobou trvání. Pokud tedy dodavatel 

uzavře jednu dodávkovou smlouvu na dobu určitou např. pěti let s účinností od 1. 5. 

příslušného kalendářního roku a druhou smlouvu na stejnou dobu určitou s účinností od 

1. 10. příslušného kalendářního roku, považují se obě smlouvy pro účely bodu (4.13) CR za 

smlouvy se stejnou dobou trvání závazku ze smlouvy o dodávce tepelné energie (na stejný 

počet kalendářních roků). 

Další případ možného individuálního sjednání ceny tepelné energie vymezuje bod (4.14) CR, 

kdy lze do ceny tepelné energie pro určitého odběratele zahrnout ekonomicky oprávněné 

náklady vyvolané tímto odběratelem a dotčenými odběrnými místy tohoto odběratele, např. 

část rozvodného zařízení ve vlastnictví odběratele, které je provozováno dodavatelem. 


