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Základní principy regulace cen 

tepelné energie
 Ceny tepelné energie (tepla i chladu) jsou regulovány

způsobem věcného usměrňování cen podle § 6 zákona

526/1990 Sb.,

o cenách

 Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek

cenového orgánu pro kalkulaci a sjednání cen

 Energetický regulační úřad stanovuje podmínky pro kalkulaci

a sjednání věcně usměrňovaných cen tepelné energie v cenovém

rozhodnutí

 Věcné usměrňování cen platí pro všechny dodávky tepelné

energie ze zdrojů tepelné energie a z rozvodného tepelného

zařízení (na všech úrovních předání tepelné energie)

 Všechny ekonomicky oprávněné náklady, které dodavatel

uplatňuje v souvislosti s dodávkami tepelné energie, musí

promítnout v ceně tepelné energie
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Vývoj cen tepelné energie 

pro konečné spotřebitele
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Obchodování s emisními povolenkami 

 Systém obchodování s emisními povolenkami se nyní nachází ve

3. obchodovacím období (2013 – 2020)

 Přidělování povolenek zdarma pro průmysl a výrobu tepla se provádí na

základě harmonizovaných pravidel EU – benchmarků

 V ČR zákon č. 383/2012 Sb., kterým se implementuje sm. č. 2003/87/ES

 Cena povolenek se dostává na očekávanou úroveň, protože v minulosti

byl přebytek na trhu a to se již nebude opakovat. Dále se blíží 4.

obchodovací období s úpravou podmínek (roční pokles přidělování

bezplatných EP se zrychlí z 1,74 % na 2,2 % apod.)

 Dle většiny prognóz nelze v budoucnu očekávat pokles ceny

 Zdražování povolenky vede k růstu nákladů provozovatelů CZT, kteří

mají pouze limitovanou možnost převést cenu povolenky do ceny tepla,

aby nezačala silnější vlna odpojování od soustav.
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Rychlé řešení z pohledu ERÚ:

Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2019 

V reakci na současnou situaci na trhu ERÚ zahájilo VKP k návrhu

změnového CR pro rok 2019 k EU ETS s jedinou změnou, a to přepočet

oprávněného nákladu EP do ceny tepla, přepočtený na základě

aktuálních dat za poslední roky:

 (1.2.3) Ekonomicky oprávněný náklad na potřebný nákup emisních

povolenek, při ceně emisní povolenky ve výši 500 Kč, je do

47,00 Kč/GJ (0,170 Kč/kWh) bez DPH na vyrobenou tepelnou energii z uhlí

a do 16,00 Kč/GJ (0,058 Kč/kWh) bez DPH na vyrobenou tepelnou energii z

ostatních paliv, přičemž tyto hodnoty za kalendářní rok se úměrně

mění se změnou ceny emisní povolenky uvedené v bodě (1.2.4).

Výrobci musí sami zvážit, zda mohou zvýšit ceny tepla pro konečné

spotřebitele o celou povolenou částku.

 CR bude dnes zveřejněno
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Etický kodex v teplárenství

 kodex není závazný, jedná se o dokument, který by měl být pro

dodavatele vodítkem k tomu, jak by mohl vypadat jejich vlastní

kodex, který si sami vytvoří a případně zveřejní třeba na svých

stránkách.

 Snahou ERÚ je přesvědčit teplárny o nutnosti komunikace se

zákazníky, aby se lépe orientovali v cenotvorbě, znali plány

tepláren na zlepšování služeb, jejich postoj k životnímu prostředí

apod.
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Etický kodex v teplárenství

 Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie prezentuje

soubor základních pravidel, principů a postupů profesionálního

chování dodavatelů tepelné energie s cílem přispívat

k informovanosti a ochraně zájmů odběratelů tepelné energie

v postavení zákazníků, kteří nakupují tepelnou energii pro její

konečné využití. Vytvoření tohoto Vzorového etického kodexu má za

cíl napomáhat porozumět ceně, principu centrálního

zásobování a dodávce tepelné energie, dále má napomáhat při

uspokojení přiměřených požadavků na dodávku tepelné energie,

prosazení principů poctivého obchodního styku a korektních

vztahů mezi dodavateli a zákazníky, ochraně dobrých mravů a

posílit obecnou důvěru v energetické odvětví.
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Etický kodex v teplárenství

 Energetický regulační úřad doporučí dodavatelům tepelné

energie, aby při zpracování a vydání vlastního etického kodexu

nebo obdobného dokumentu v co nejširším rozsahu vycházeli z

obsahu Vzorového etického kodexu dodavatele tepelné energie,

a to v zájmu vytváření podmínek a pravidel napomáhajícím při

prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých

mravů a posílení obecné důvěry v energetické odvětví České

republiky.
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Ztráty při rozvodu tepelné energie

 držitelé licencí předkládají výše tepelných ztrát při nesplnění hraničních 

procentuálních hodnot ztrát TE (podle vyhlášky 262/2015 Sb. o regulačním 

výkaznictví) při rozvodu tepelné energie v rámci regulačních výkazů

 Horkovod (14 %)

 Parovod (26 %)

 Teplovod (12 %)

 Ten, kdo nesplňuje výše uvedené limity, musí vyplnit a odevzdat 

Výkaz 31, 32-CL b). Je zde ovšem těžká vymahatelnost ze strany ERÚ ke 

snížení ztrát. Toto opatření nijak neomezuje promítání nákladů 

související se ztrátami do ceny TE
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Ztráty při rozvodu tepelné energie

 V současné době má Úřad pouze omezené údaje o ztrátách

vznikajících při rozvodu tepelné energie. Struktura regulačních

výkazů v oblasti teplárenství je koncipovaná pro sběr dat za

jednotlivé cenové lokality nikoliv za jednotlivé soustavy

zásobování tepelnou energií.

 Úřad zvažuje omezení započitatelnosti ztrát a současně jedná s

MPO o významnější podpoře zejména v OP PIK.
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Nejbližší úkoly:

 Práce na tvorbě nového Cenového rozhodnutí k cenám tepelné

energie s platností od 1. 1. 2020.

 Vyřešení přiměřenosti zisku v ceně tepla a dalších témat – pro

ERÚ se zpracová studie věcného usměrňování cen v teplárenství

 Na web stránkách ERÚ informovat o nekalých praktikách

i v teplárenství

 V nejbližších dnech bude na web stránkách ERÚ vyvěšen etický

kodex v teplárenství jako doporučení pro dodavatele tepla

12



Děkuji za pozornost

www.eru.cz

Ing. Jan Pokorný – člen rady ERÚ


