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Setkání s novináři 

 

 Komentář k vývoji cen tepla v 

roce 2015 a aktuální situaci 

teplárenství 

 Ing. Mirek Topolánek 

    

 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha 
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Vývoj cen tepla v roce 2015 

25 % domácností bez nárůstu ceny nebo minimální nárůst 

Diferenciace podle paliv: 

Zemní plyn, biomasa, černé uhlí – nárůst do 3 % 

Hnědé uhlí – nárůst kolem 3 % (16 Kč/GJ),  

v případě nejlevnějších tepláren do 5 % 
 

Nárůst ročních nákladů ne teplo z uhelných tepláren:  

300 – 500 Kč 

Úspora díky teplému počasí 3 - 5 GJ na domácnost 

1750 – 3000 Kč 
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Faktory, které zvyšily cenu tepla 

CENA TEPLA 

 

Zvýšení sazby 

DPH na teplo 

Investice do 

splnění nových 

emisních limitů 

Nákup povolenek 

na emise CO2 

 

Zvýšení ceny 

paliv 

Zvýšení poplatků 

za emise 

znečišťujících 

látek (40 %) 

 

Úspory tepla 
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Růst DPH na teplo 

    DPH        5 %         9 %            9 %         10 %        10 %          14 %        15 %         15 % 
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Náklady na bydlení 
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Náklady na bydlení 



sdružení podnikatelů v teplárenství 

www.tscr.cz 

Nekalé praktiky prodejců kotlů a tepelných čerpadel 

Společné triky: 

• do „ceny tepla“ nejsou započítány všechny náklady 

• zpravidla není započtena investice do vlastního zdroje tepla 

• úspory na budově vydávány za přínos vlastního zdroje 
 

Kotle: 

• přeceňování průměrné roční účinnosti 

• nezapočtení spotřeby elektřiny, nákladů na povinné kontroly 

a revize, údržbu, obsluhu 
 

Tepelná čerpadla: 

• „čarování“ s topným faktorem (podcenění spotřeby elektřiny) 
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Jak postupovat 

1. Ověřovat informace, vyžadovat reference 

2. Poradit se s odborníkem (nikoli nastrčenou osobou prodejce) 

3. Konzultovat dodavatele tepla (výhrady k ceně, možnost 

snížení) 

4. Před rozhodováním provést úsporná opatření na budově 

5. Ověřit organizační možnosti, zodpovědnost, rizika 
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Malus na elektřinu - historie 

• § 6 zákona o hospodaření energií (novela č. 318/2012) 

• Ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně – František Sivera (ODS) – 

neprošlo standardním legislativním procesem 

• Cíl: „V případě nedostatku hnědého uhlí by měla být v první řadě 

omezená výroba kondenzační elektřiny s nejnižší  účinností“ 

• Potenciální plátci – výrobci elektřiny z hnědého uhlí s 

instalovaným výkonem nad 5 MWe 

• Podstatné parametry ( způsob stanovení účinnosti, hodnoty 

minimální účinnosti, výše poplatku) - prováděcí předpisy (MPO, 

vláda) = „bianko šek“ 

• Účinnost opatření podle zákona od 1.1.2015 
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Malus na elektřinu - současnost 

• Prováděcí předpisy dodnes nebyly vydány – zákon je bez 

nich neaplikovatelný 

• MPO změnu § 6 v legislativním procesu nenavrhlo 

• Novela zákona o hospodaření energií po 1. čtení v 

poslanecké sněmovně – projednání v Hospodářském 

výrobu 20.11. 

• MPO má připravený pozměňovací návrh, který zřejmě 

bude „načten“ v rámci projednání v Hospodářském výboru 
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Malus na elektřinu – pohled TSČR 

Situace se oproti polovině roku 2012 podstatně změnila: 

• není indikován nedostatek uhlí na trhu (vyšší těžba, nové 

zásoby, dovoz, pokles poptávky) 

• výrazný pokles cen elektřiny 
 

Synergické působení opatření na úrovni EU i ČR: 

• Přechodný národní plán – omezení emisí (emisní stropy) 

• Snaha o zvýšení ceny povolenky (Backloading, Market 

Stability Reserve) 

• Navýšení poplatku z vytěženého nerostu 

• Zrušení podpory decentrální výroby elektřiny 

• Novela energetického zákona – další možné změny 
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Malus na elektřinu – pohled TSČR 

1. Nejsme přesvědčení o potřebnosti malusů  

2. Neznáme záměry MPO a jejich dopad 

3. Nejsou k dispozici návrhy prováděcích předpisů 

4. Upozorňujeme na možný dopad do ceny tepla 

5. Změny ekonomické legislativy by měly probíhat 

standardním legislativním procesem 

6. Pokud MPO vidí nezbytnost změn § 6 zákona o 

hospodaření energií, mělo by je standardně projednat 

včetně analýzy dopadu 

7. Požadujeme alespoň minimální úroveň stability a 

předvídatelnosti legislativního prostředí 


