
Jak se promítají ekonomicky oprávněné náklady do předběžné a výsledné kalkulace ceny 

tepelné energie? Jakým způsobem se stanoví množství tepelné energie v předběžné 

kalkulaci ceny tepelné energie? 

 

 

V bodě (4.22) cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné 

energie (dále jen “CR”), je obecně vymezeno, jak se promítají proměnné a stálé ekonomicky 

oprávněné náklady do předběžné kalkulace ceny tepelné energie. 

V případě kalkulace předběžné ceny tepelné energie se proměnné ekonomicky oprávněné 

náklady, typicky náklady na palivo, do této kalkulace promítají za celý kalendářní rok, 

přičemž je možné průměrovat ceny energií a paliv dle odpovídajícího období platnosti ceny 

v rámci kalendářního roku, na který je cena kalkulována, a množství paliva nebo energie za 

toto období (např. cenu uhlí platnou po období dvou měsíců je nutné vztáhnout k množství 

uhlí odpovídající spotřebě po dobu těchto dvou měsíců), viz bod (2.2.1.3) CR. 

V návaznosti na změnu nákladů na palivo v průběhu roku, např. při změně ceny zemního 

plynu či nárůstu cen emisních povolenek, je možné v průběhu daného kalendářního roku 

provést novou kalkulaci předběžné ceny tepelné energie, a to při respektování nové ceny 

paliva nebo energie a množství tohoto paliva nebo energie za celý kalendářní rok. 

Uplatňovaná nová cena tepelné energie musí být sjednána s odběrateli dle smluvních 

podmínek. 

Stále ekonomicky oprávněné náklady se v kalkulaci předběžné ceny vždy promítají ve výši za 

celý kalendářní rok, a to i za předpokladu, že je tvořena kalkulace nová v průběhu 

kalendářního roku. 

Body (4.23) a (4.24) CR dále určují, jak se stanovuje množství tepelné energie v případě 

předběžné a v případě výsledné kalkulace ceny tepelné energie a jak postupovat v situaci, 

kdy nelze dané množství tepelné energie zjistit. 

Předpokládané množství tepelné energie vychází z průměru skutečně dodaného množství 

tepelné energie za poslední tři až pět ukončených kalendářních let, přičemž dodavatel 

zohlední důvodně předpokládané změny pro daný kalendářní rok. V případě, že dodavatel 

vykonává činnost po období kratší, použije se období, po které probíhají dodávky tepelné 

energie, přičemž se stále zohledňuje celý kalendářní rok, tedy dva, či jeden ukončený 

kalendářní rok. 

Předpokládané množství tepelné energie je vždy vztaženo k celému kalendářnímu roku, a to i 

za předpokladu, že v průběhu roku dochází ke změně množství tepelné energie, což cenové 

rozhodnutí umožňuje. 

V případě kalkulace výsledné ceny tepelné energie se použije skutečně dodané množství 

tepelné energie za daný kalendářní rok. V případě, že není technicky možné zjistit množství 

tepelné energie, může dodavatel v případě výroby tepelné energie použít náhradní způsob 

stanovení množství tepelné energie podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním 

výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů. 


