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Vážení pánové, 
Miroslav Matějka, 
předseda představenstva 
Ing. Michal Hnyk, 
místopředseda představenstva 
Okresní stavební bytové družstvo 
Kamenická 1213 
460 06 Liberec  
 

 

V Jihlavě dne 29.12.2021 Číslo jednací:17662-2/2021-ERU Vyřizuje: Karel Líbal Telefon: 567 120 769  
Vaše podání ze dne Vaše značka:                   Markéta Trnková 567 120 747 
 

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, 

Energetický regulační úřad dne 14. prosince 2021 od Vás obdržel podání: „Žádost o prověření ceny 

dodavatele H-therma, a.s. dle kalkulace na rok 2022“, které jste zaslal na základě pověření Společenství 

vlastníků jednotek pro dům Liberecká 655, 656, 657, Hrádek nad Nisou, jako reakci na informaci od 

dodavatele tepelné energie H-therma, a.s. ohledně navýšení ceny za dodávku tepelné energie od 

1. ledna 2022. K tomu Vám sdělujeme následující. 

Cena tepelné energie je cenou regulovanou. Dodavatel tepelné energie má povinnost kalkulovat a sjednat 

cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu 

k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Pro rok 2022 je platné a účinné cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie (dále jen „Cenové 

rozhodnutí“). Cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze 

ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.  

Regulace cen tepelné energie musí být v souladu s ustanovením § 19a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 

energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, nastavena tak, aby regulované ceny dodavateli pokrývaly 

ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Dodavatel tepelné energie je tedy oprávněn promítnout 

všechny ekonomicky oprávněné náklady v plné výši do ceny tepelné energie, tak aby jeho cena nebyla tzv. 

„podnákladová“ a dodavateli nevznikali finanční ztráty. 

Energetický regulační úřad obdržel již v průběhu 4. čtvrtletí roku 2021 více dotazů a podnětů týkající se 

navýšení ceny tepelné energie od široké škály dodavatelů tepelné energie působících v různých částech 

České republiky. Dodavatelé tepelné energie se v současnosti nachází v nelehké a komplikované pozici. 
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Mnohým z nich se během velmi krátké doby výrazně zvýšily a dále zvyšují vstupní náklady. U výrobců 

tepelné energie se jedná zejména o palivové náklady související s nákupem zemního plynu a dále u zdrojů 

zařazených pod evropský systém obchodování s emisními povolenkami o rostoucí náklady spojené 

s nákupem emisních povolenek. U distributorů tepelné energie se potom jedná o rostoucí náklady 

související s nákupem tepelné energie od jejich dodavatele, který je zatížen zmíněným nárůstem vstupních 

nákladů.  

Pro dokreslení aktuální situace, cena zemního plynu na spotovém trhu vzrostla za letošní rok od ledna do 

prosince z původních cca 18 EUR/MWh na současných cca 100 EUR/MWh, tj. přibližně 550% nárůst, 

přičemž extrémní strmý nárůst probíhá přibližně od září tohoto roku. Ceny emisních povolenek pak 

kontinuálně rostou od konce roku 2017, kdy se tato cena pohybovala na úrovni 7 EUR/t CO2, tedy 

178 Kč/t CO2, extrémní růst ve výši přes 1 293 Kč/t CO2, tj. 50 EUR/t CO2 (se strmým charakterem rovněž 

přibližně od září) pak zaznamenaly v tomto roce, kdy aktuálně cena atakuje hranici až 2 265 Kč/t CO2 tj. 

89 EUR/t CO2. Na rostoucích nákladech na nákup emisních povolenek se podílí i každoročně klesající 

množství bezplatně přidělovaných emisních povolenek na výrobu tepelné energie.  

V případě cen zemního plynu mohou v obecném hledisku aktuálně nastat následující situace:  

- dodavatel zemního plynu zvládá bez problémů plnit svoje závazky vůči odběratelům, tedy 

i teplárenským společnostem, přičemž pokud mají tito dodavatelé teplené energie zafixovánu cenu 

zemního plynu za dobrých podmínek pro rok 2022 („staré ceny“), jejich dopad do ceny tepelné 

energie bude minimální,  

- dodavateli tepelné energie se do cen zemního plynu aktuálně promítá současná situace na trhu se 

zemním plynem (nové smlouvy na dodávku zemního plynu, uplynutí fixace apod.), tito dodavatelé 

pak ve většině případů upravují cenu od 1. ledna 2022,  

- dodavatel zemního plynu krátí, nebo již krátil u některých odběratelů dodávky, v horších případech 

dochází nebo již došlo ke skončení činnosti dodavatelů zemního plynu. Dodavatelé tepelné energie 

pak musí ve velmi krátkém časovém období hledat jiného dodavatele zemního plynu, jelikož v jejich 

případě není funkční režim dodavatele poslední instance. Nárůsty cen tepelné energie jsou pak 

nuceny tito dodavatelé řešit ještě před koncem roku 2021.  

V případě emisních povolenek je rozhodující zvolená strategie dodavatele tepelné energie při nákupu 

emisních povolenek, a to, zda nakoupil emisní povolenky v předstihu nebo zda musí nakupovat za aktuální 

ceny na burze. Dodavatelé rovněž rozdílným způsobem přistupují k tzv. „transformační podpoře”, kdy část 

ceny emisní povolenky bude hrazena formou tzv. bonusu k transformaci výroby tepla. Tato transformační 

podpora je součástí schváleného zákona č. 382/2021, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, nicméně aby tato podpora mohla být vyplácena, musí tato podpora projít notifikačním 

procesem nebo musí dojít k vydání oznámení, které by tuto formu podpory z novely zákona o POZE 

prohlásilo za slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie, což se doposud nestalo. Někteří dodavatelé však již 

tuto transformační podporou v cenách tepelné energie kalkulují, jiní vyčkávají na notifikaci.  

https://www.kurzy.cz/zakony/
https://www.kurzy.cz/tema/evropa/
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Z informací, které má Energetický regulační úřad prozatím k dispozici, a z vlastního šetření vyplývá, že 

u většiny dodavatelů lze očekávat nárůst ceny tepelné energie, který je v některých případech 

bezprecedentní. Tato situace však odpovídá aktuálnímu stavu na trhu s energiemi, která se postupně 

sekundárně promítá do ostatních sektorů, ceny tepelné energie nevyjímaje. Výše konkrétních nárůstu ceny 

tepelné energie ve srovnání mezi dodavateli dosahuje značného rozptylu, kdy zvýšení se pohybuje od 0 až 

do několika desítek procent, objevují se i nárůsty nad 100 %. Obecně je možné konstatovat, že k největším 

nárůstům dochází právě u zdrojů, jejichž vstupním palivem je uhlí, hlavně pak ale zemní plyn, kdy lze 

očekávat, že cena tepelné energie ze zemního plynu v příštím roce bude vyšší než ceny tepelné energie 

z ostatních zdrojů.  

Současně je vhodné poukázat na to, že teplárenství se obecně vyznačuje různorodostí dodavatelů 

a technologií (odlišné technologie použité při výrobě anebo rozvodu tepelné energie a jejich atributy, např. 

výše stálých nákladů, tepelný výkon, pořizovací cena majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie, 

zůstatková cena provozních aktiv, účinnost výroby atd.), která je využívána pro výrobu a rozvod tepelné 

energie, z tohoto důvodu je vhodné srovnání cen mezi různými dodavateli považovat pouze za orientační, 

neboť cenu tepelné energie konkrétního dodavatele z pravidla ovlivňují, kromě vstupních nákladů na palivo, 

jeho specifické nákladové podmínky související s provozem daného tepelného zařízení. 

Cenové předpisy rozlišují předběžnou a výslednou cenu tepelné energie. Předběžná cena tepelné energie 

slouží mimo jiné pro stanovení záloh na úhradu za dodávku tepelné energie v kalendářním roce a vychází 

z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, 

přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce. Po ukončení kalendářního 

roku sestaví dodavatel tepelné energie kalkulaci výsledné ceny tepelné energie. Výsledná cena tepelné 

energie slouží mimo jiné pro zúčtování zálohových plateb za dodávku tepelné energie, vychází z výsledné 

kalkulace ceny tepelné energie a může zahrnovat pouze skutečně vynaložené ekonomicky oprávněné 

náklady, přiměřený zisk a skutečné množství dodané tepelné energie za ukončený kalendářní rok.  

V tuto chvíli se u cen tepelné energie pro rok 2022 jedná o ceny předběžné, které vycházejí z odhadů 

dodavatele. Výsledné ceny tepelné energie, skutečně vyúčtované, se po skončení kalendářního roku mohou 

lišit. V případě, že dojde ke změně ekonomicky oprávněných nákladů v průběhu kalendářního roku, je za 

splnění podmínek stanovených cenovým rozhodnutí možná změna ceny tepelné energie v průběhu 

kalendářního roku, resp. vytvoření nové kalkulace předběžné ceny tepelné energie.  

Ke ztrátám uvádíme, že z pohledu uplatnitelnosti do ceny tepelné energie vstupují veškeré ztráty vznikající 

v rozvodném tepelném zařízení, neboť dodavatel tepelné energie vyúčtovává odběrateli množství tepelné 

energie naměřené z pravidla v místě předání tepelné energie. Ztráty v rozvodném tepelném zařízení 

zapříčiňují, že v místě předání je nižší množství dodané tepelné energie ve srovnání s množstvím tepelné 

energie, které do rozvodného tepelného zařízení vstupuje ze zdroje. Náklady na výrobu však zůstávají 

stejné, tedy ve výši množství tepelné energie vyrobené ze zdroje, nicméně se tyto náklady rozpočítávají 

mezi menší množství tepelné energie (naměřené v místě předání), přičemž jednotková cena tepelné 

energie je tak vyšší.  
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Dodavatel tepelné energie však musí postupovat při své činnosti hospodárně, případné nepřiměřené ztráty 

jsou ze strany Energetického regulačního úřadu posuzovány individuálně, kdy účinnost při výrobě a ztráty 

při rozvodu tepelné energie u jednotlivých „velkých“ dodavatelů (tržby nad 2,5 mil. Kč) monitoruje zejména 

v návaznosti na informace, které obdrží v regulačních výkazech od jednotlivých subjektů. Z informací, které 

poskytnuté od společnosti H-therma, a.s., vyplývá, že účinnost při výrobě tepelné energie a výše ztrát při 

jejím rozvodu za celý kalendářní rok lze označit u daných zařízení za obvyklé, nedosahující Vámi uváděných 

hodnot.       

V podání se odkazujete na vyhlášku č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 

při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Tato vyhláška byla vydána 

Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě zmocnění v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, 

dohled nad dodržováním tohoto zákona podle ustanovení § 13a odst. 1 téhož zákona provádí Státní 

energetická inspekce, na kterou se s Vaším dotazem ohledně této vyhlášky můžete obrátit. 

Dodavatel tepelné energie, společnost H-therma, a.s. sice nepatří mezi dodavatele zařazené pod evropský 

systém obchodování s emisními povolenkami, tudíž se jej rostoucí náklady na nákup emisních povolenek 

nedotýkají, ale patří mezi dodavatele, kteří používají pro výrobu tepelné energie ze 100 % zemní plyn, tudíž 

se řadí mezi ty dodavatele, na které rostoucí cena zemního plynu na burze doléhá nejvíce. Ve světle výše 

uvedeného a na základě posouzení relevantních informací, které má Energetický regulační úřad k dispozici, 

lze vyhodnotit očekávaný nárůst předběžné ceny tepelné energie za odpovídající současné situaci.  

 

S pozdravem 

 

 

                           Ing. Sylva Hondlová  
            vedoucí oddělení regulace teplárenství  
         sekce regulatorních činností a mezinárodní  
           spolupráce 
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