
Jaká jsou pravidla pro sjednání ceny tepelné energie? 

 

 

Základní pravidla pro sjednání ceny tepelné energie vymezuje kapitola 5 cenového 

rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie (dále jen “CR”).  

Dodavatel může sjednat a vůči odběrateli následně uplatňovat pouze cenu, která je 

kalkulována podle cenového rozhodnutí. Sjednaná cena se tak nemůže odlišovat od 

kalkulace ceny. Ke každé sjednané a uplatňované ceně je nutno mít kalkulaci, přičemž pro 

každou úroveň předání v dané cenové lokalitě by měla být kalkulována a sjednána pro 

odběratele cena tepelné energie nebo její složky stejným způsobem. Samostatně však lze 

kalkulovat a následně sjednat cenu tepelné energie v případech podle bodu (4.11), (4.13) a 

(4.14) CR. 

Body (5.3) a (5.4) CR vymezují možnost pro dodavatele sjednávat cenu buď jako 

jednosložkovou, či dvousložkovou. Jednosložková cena a rovněž proměnná složka 

dvousložkové ceny musí být vztažena k jednotkovému množství tepelné energie, v případě 

stálé složky dvousložkové ceny má dodavatel výběr ze dvou variant, a to stálé složky vztažené 

na 

 jednotkové množství tepelné energie předem sjednané, nebo  

 jednotku sjednaného tepelného výkonu,  

přičemž tato stálá složka může pokrývat maximálně stálé ekonomicky oprávněné náklady 

a přiměřený zisk. 

V případě odběrného místa, ve kterém odběratel tepelné energie provozuje vlastní zdroj 

tepelné energie a využívá rozvodné tepelné zařízení dodavatele jako náhradní zdroj tepelné 

energie, může dodavatel sjednat s takovým odběratelem pro předmětné odběrné místo 

pouze dvousložkovou cenu tepelné energie.  

Je zřejmé, že takové odběrné místo vyvolává náklady i v případě, že nedochází k odběru 

tepelné energie, a že dodavatel musí být připraven kdykoliv do tohoto odběrného místa 

zahájit dodávku tepelné energie. Je tak oprávněným zájmem ostatních odběratelů, aby se 

takovýto odběratel podílel na stálých nákladech spojených s provozem teplárenského 

zařízení, které tento odběratel vyvolává.  

Za splnění podmínek daných cenovým rozhodnutím má odběratel právo do 30. září 

dodavateli tepelné energie prokázat změnu výše sjednaného množství tepelné energie nebo 

tepelného výkonu – jedná se především o případy změn v odběrném místě jako je zateplení, 

změna odběrných zařízení apod. 


