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 jen  podle  2c  265/1991 Sb., 
o  republiky v oblasti cen, ve  a  17 odst. 6 

 d)  458/2000 Sb., o  a o 
v  a o  ve 

 a  6  526/1990 Sb., o  ve 
 k  energie. 

Pro  cen  energie stanovuje  pro dodavatele  energie  jen 
 tyto 

(1.1) Ceny  energie se  cen. Do ceny 
 energie lze v  roce  pouze ekonomicky 

 zisk a  z  hodnoty  jen  podle su1). 

(1.2) Podm nky v cn ho usm r ov n  cen tepeln  energie se nevztahuj  na ceny tepeln
energie kalkulovan  a uplat ovan  ni  ne  je limitn  cena. Limitn  cena je stanovena adem 
ve v i 152,86 K /GJ bez DPH. 

(1.3) Ekonomicky  v  energie jsou ekonomicky 
2)  pro  anebo rozvod  energie v  roce, 

 z  dodavatele  v souladu s  standardy 
podle 3), s  podle bodu (2.2)  1 tohoto 

 v souladu s  upravuje 
 doby  pro  regulace cen v 4).  pro 
 ekonomicky  v  energie jsou uvedeny v 

 1 tohoto 

(1.4)  ziskem v  energie je  zisk2), 
s  energie a  v  1 tohoto 

(2.1) Dodavatel  energie kalkuluje  cenu  energie pro 
rok. Kalkulace ceny energie zahrnovat pouze 

 ekonomicky  zisk a 
 energie v  roce.  energie pro 

 rok dodavatel  na 
energie  za  let, nebo 

                                                 
1)  235/2004 Sb., o dani z  hodnoty, ve 
2)
3)
4)
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 pokud dodavatel  tepelnou energii po dobu  roky, 
 energie v  roce. 

(2.2) Dodavatel  energie kalkuluje po  roku  cenu 
 energie. Kalkulace  ceny  energie  zahrnovat pouze 

 ekonomicky  energie za 
 rok a  zisk. Pokud je  rok5), 

postupuje dodavatel podle tohoto 

(2.3)  kalkulace ceny  energie  obsahovat pouze  ekonomicky 
 zisk a  energie,  dodavatel 

kalkulaci postupuje podle  2 tohoto  ceny 
energie se  ceny,  byla cena  a 

 s ami  cen a je dodavatelem vyhotovena 
v souladu s  3 tohoto 

(2.4)  kalkulaci ceny  energie  dodavatel  energie podle 
bodu lohy  2 tohoto  Nelze-li  energie stanovit 
podle  je dodavatel  zjistit  energie 
v 4). 

(2.5)  a  kalkulace ceny  energie  za  rok 
 ekonomicky  a 

(2.6) Pokud dodavatel  nebo  v  roku, kalkuluje 
cenu  energie za tuto  roku. 

(2.7)  ekonomicky  je dodavatel povinen zahrnovat 
do kalkulace ceny  energie. 

(2.8) Dodavatel  lokality. Cenovou lokalitou se 
dodavatelem pro  jedno nebo 

a) samos  zdroj  energie nebo 
b)  i  zdroje  energie anebo  v 

obci, 
c)  zdroje  energie a  v 

nebo 
d)  zdroje  energie a  ve  ve 

 obvodu obce s 6). 

(2.9)  lokality  v  roku  pouze 
vzniku,  nebo  nebo  k 
nebo  rekonstrukci  dopad na  rozsah 

 lokality. 

(2.10) Cenu  energie na  energie 
dodavatel v  takto  kalkulovat pro 

a)  teplou vodu, 
b)  pro  chladu, 
c)  skupiny 
d)  jednoho distributora  energie, 
e)  s  cenou  energie v souladu s bodem (3.7), 

                                                 
5)  16, odst. 2 
6)  314/2002 Sb., o  s  ve . 
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(2.11)  stanici nebo  stanice jednoho 
 dodavatel v 

(2.12)  nelze kalkulovat cenu  energie podle bodu (2.10), pokud by 
k  pro 
podle bodu (2.10)  c) mohou  pouze  a 

 nebo  velikost  energie nebo 
 energie pro  jednoho  v  jednoho 

 komplexu budov, pokud  jedno  pro tento komplex 
 pro  cenu  energie.  pro  nemohou 

 k  doby  vztahu. 

(3.1) Dodavatel  a  ceny  energie  podle tohoto 

(3.2) Dodavatel ceny  energie nebo jejich  a 
a  pro  jejich  podle bodu (2.10) 
tohoto 

(3.3) Dodavatel  s  cenu  energie  jako 
 na  energie, nebo jako  s 

 ceny  na  energie a se  ceny 
 na  energie  a  pro 
 rok, nebo na jednotku u, 

 energie 

(3.4) V  energie nebo 
 kterou  dodavateli do 30. -li dohodnuto datum 

dodavatel  hodnoty  a pro  ceny  od 
1. ledna  roku. 

(3.5) Dodavatelem  ceny  energie 
 do  ekonomicky  a  zisku. 

(3.6)  energie nebo  za 
 podle bodu (2.10) mohou  pro  ceny 

energie v  roku  pouze tehdy,  bude 
 a  u  ve 

energie. 

(3.7) Cena  energie pro  na 
energie v  se -li se  energie pro 

 oproti  na 
energie v  charakterem, 

 energie nebo  cenu 
 energie lze  sjednat u  soustavu  tepelnou 
 pouze jako  zdroj  energie. 

(3.8) Cenu  energie pro  nebo skupinu  na 
 energie v  lze sjednat  o ekonomicky 

 a  pouze s jeho 



17 

 se: 

1.  2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, 
k  energie. 

2.  4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, 
 se  E  2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k 
 energie. 

3.  5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, 
 se  2/2013, k  energie, ve 

 4/2015. 

Cenov  rozhodnut  nab v innosti dnem 1. ledna 2021. 

Ing. Stanislav  Ph.D., v. r. 
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 ekonomicky 

(1)  ekonomicky  v  energie 

 ekonomicky  v  energie 
 a  a rozvodu  energie jsou  na 

 energie. 

(1.1)  ekonomicky  n

(1.1.1)  nebo  na nakupovanou tepelnou 
energii v  energie se  z  energie 

 anebo rozvodu  energie v  za  rok a  cen7) paliv 
s ohledem na  dopravy paliva anebo  energie s ohledem na 

 a 

(1.1.2)  na palivo pro  energie 8),  ze 
 plynu a 9) a  z  paliv10), pokud dodavatel  od 

 osvobozen ze  na palivo na  energie se 
o  z podpory tepla podle 11). 

(1.1.3) V  energie  z plynu lze uplatnit  na rezervaci 
nebo  kapacity ve 
nebo  kapacity v  roce.  za 
nebo za  paliva anebo  i  povahy, mohou 

 ekonomicky  v  energie. 

(1.1.4)  za  hodnot pro 
energie, i  povahy,  ve  kalkulaci ceny  energie 
ekonomicky  na  anebo rozvod  energie. To  pro 
za  ve  kalkulaci ceny 
energie  ekonomicky  na  nebo rozvod  energie. 

(1.1.5) V  cen paliv a  do ekonomicky 
 v  energie lze tyto ceny v  roce  se 

 vlivu  a  paliva nebo energie. 

(1.1.6) energie v pro 
 nelze v  energie uplatnit  na likvidaci 

 a likvidaci  po 

(1.2) Ekonomicky  na  povolenek 

(1.2.1)  na  povolenek v  energie  uplatnit pouze 
dodavatel,  bylo  k  ve smyslu 

12) a 

                                                 
7)
8)
9)
10)
11)
12) Z 383/2012 Sb., o  s povolenkami na emise 
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(1.2.2) Ekonomicky  na  povolenek,  jednotek 
 z  nedostatku  povolenek 

 na  pro  energie za  rok je  do 
ceny  energie  po  povolenek pro  energie 

 pro  roky v  2021  2030  na 
 na  se vztahuje  k  a  vymezuje 

12), a to do  v  (1.2.3). Pokud 
povolenek  v  2013  2020 pro jejich  do  2021 
2030,  se  povolenek podle 

 o  takto  povolenek. -li tento 
uvedenou v  (1.2.3), je  do ceny  energie do 50 % tohoto 

(1.2.3) Ekonomicky  na  povolenek, 
 povolenky ve  500  je do 49,24  (0,177  bez DPH na vyrobenou 

tepelnou energii z  a do 22,80  (0,082  bez DPH na vyrobenou tepelnou 
energii z  paliv,  tyto hodnoty za  rok se  se 
ceny  povolenky  v  (1.2.4). 

(1.2.4) Dodavatel,  pouze  povolenek  jejich nedostatku, 
 povolenky pro  kalkulace ceny  energie 

 z cen a  povolenek. Provede-li dodavatel v 
 roce prodej a  povolenek,  povolenek,  je 

 pro  rok nakoupit, se pro  kalkulace ceny  energie 
 cenou za tento  rok,  z 

 na  trhu na  burze v  unie. 

(1.2.5)  lokalit se  u  se 
 se  na  povolenek 

mezi tyto  lokality v  v  v  vznikla 
 povolenek  energie. 

(1.2.6)  na  povolenek u 
 energie a  se  povolenky pro 

komodity. 

(1.2.7) V kalkulaci ceny  energie nelze uplatnit  na 
 povolenek,  vznikly  provozovatele  v 

roce,  o  anebo 
o  a  povolenek anebo  k 
anebo  nebo  v souladu s 12). 

(2)  ekonomicky  v  energie 

 ekonomicky  v  energie 
a  nebo rozvodu  energie nejsou  na 
energie. 

(2.1) Opravy 

(2.1.1) V  energie nelze uplatnit  na opravu  u 
 za vady nebo  za jakost. V  za vady nebo 

 za jakost  dodavatel  na tuto opravu 
v  energie v  roce, ve  je  Za opravu se 

 majetku ve smyslu rekonstrukce, modernizace, 
 nebo  majetku. Dodavatel  do kalkulace ceny  energie do 

 oprava zahrnout  na  majetku,  je veden v  jako 
 nebo t souboru  a je 
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pokud  v  roce je  10 % z hodnoty 
 souboru 

(2.1.2)  na opravu mu, 
u nebo pachtu  jen  s  anebo rozvodem 

energie,  i  s  tohoto majetku, je  do ceny 
energie zahrnout pouze za  budou  dodavatelem.  se za to, 

 zahrnuje  na opravy  a  majetku, 
s  anebo rozvodem  energie,  i  s  tohoto 
majetku. 

(2.2) Odpisy 

(2.2.1) V  energie lze uplatnit  odpisy  majetku 
 pro  nebo rozvod  energie,  doba  je 

stanovena 4). -li stanovena, lze tyto odpisy zahrnout ve 
 majetku. V  dodavatel do 

kalkulace ceny  energie do  oprava zahrne  na  majetku podle 
bodu (2.1.1)  nelze v  energie uplatnit odpisy 

(2.2.2) U majetku,  byl  z 
 je dodavatel  uplatnit odpisy tohoto majetku ve 

 bude  majetku 

(2.2.3) U 

nebo 

(2.2.4) V  energie nelze uplatnit odpisy majetku 
 s  majetku  podle 13), odpisy majetku 

 pro  anebo rozvod  energie,  a 
 a odpisy a  s  nebo 

 pro  nebo rozvod  energie,  byly provedeny v rozporu 
s  auditem podle u14), pokud se na dodavatele a 
povinnost  auditu vztahuje. 

(2.2.5) V cen  tepeln  energie lze uplatnit etn  odpisy provozovan ho majetku 
nezbytn ho pro v robu nebo rozvod tepeln  energie nebo jeho sti, na kter  byla poskytnuta 
jak koliv forma dotace, av ak pouze z ocen n  tohoto majetku sn en ho o poskytnutou dotaci. 

(2.2.6) V  energie nelze uplatnit odpisy  k 
majetku15) a odpisy goodwillu15) v  majetku 

(2.3)

(2.3.1) Pro  kalkulace ceny  energie se za  platby za 
 a  majetku  s  anebo rozvodem 

energie,  Do ceny  energie lze v  roce zahrnout 
 ve  za 

                                                 
13)  92/1991 Sb., o  majetku  na  osoby, ve 
14)  406/2000 Sb., o , ve 
15)  500/2002 Sb., kterou se  563/1991 Sb., o  ve 

 pro  jednotky,  jsou podnikateli  v 
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a  majetek  s  anebo rozvodem  energie,  do 
 v  tabulce: 

Majetek 
 (bez DPH) 

za  zdroje  energie anebo 

Pro 

energie 

 z  a 
 energie 

60,00 0,216 

 z  paliv 50,00 0,180 

Pro  rozvod CZT 30,00 0,108 

Pro  rozvod nebo rozvod 
z  kotelny, 
a  stanic 

60,00 0,216 

Hodnoty  v tabulce se  k  energie  jako 
 energie z  anebo rozvodu  energie za 

 roky. U  majetku se  z 
 energie  v  dokumentaci, v  dvou 

z  za  rok a  z  za dva 
 roky. 

(2.3.2) N jemn  nelze uplat ovat z rove  na majetek nebo jeho st, na kter  jsou 
uplat ov ny odpisy v cen  tepeln  energie, pokud se nejedn  o pacht z vodu. V p pad  pachtu 
z vodu nebo jeho sti m e dodavatel tepeln  energie uplat ovat v cen  tepeln  energie vedle 
odpis  pachtovn  maxim ln  ve v i kladn ho rozd lu stanoven  a  do maxim ln  v e 
n jemn ho podle bodu (2.3.1) p lohy . 1 a uplat ovan ch 
povolen ch odpis .

(2.3.3) Do ceny  energie nelze zahrnout  za  a  majetek pro 
 anebo rozvod  energie,  je 

a)  a  a  nebo 
b)  a  ve  do  let od prodeje dodavateli  pokud 

nedojde ke  ekonomicky  v  energie. 

(2.3.4)  na opravu  renovaci  a  majetku, 
 s robou anebo rozvodem  energie a  nad 

 je  do ceny  energie zahrnout pouze za  o 
takto  bude  za  a  majetek 
v kalkulaci ceny  energie. 

(2.4)  leasing 

(2.4.1) U smluv o  s  jen 
 po 1. lednu 2004, lze v  roce v  energie uplatnit 

pouze takovou  na  leasing, 
 majetku podle bodu (2.2)  na  leasing,  po 

31. prosinci 2012, je  o leasingovou  Po  vztahu, -li 
k  leasingu,  na 
leasing  v  letech, pokud jeho 

 tohoto majetku podle bodu (2.2) 
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(2.4.2) V  energie nelze uplatnit  na  leasing 
a  majetku  jako v  (2.2.4)  a  leasing 

 majetku. 

(2.5)

(2.5.1)  jsou  je  mezi 
 dodavatele a  lokality, a  s  anebo 

rozvodem  energie,  je  mezi  lokality. Do ceny 
energie lze zahrnout pouze lady a 

 s  energie nebo rozvodem  energie. 

(2.5.2)  na mzdy a 
se  dodavatele s  je 
zahrnut do 

(2.5.3) Dodavatel  na tepelnou energii a 
 mezi  dodavatele podle  hodnoty 

 dodavatele za  za  roky nebo 
za  pokud dodavatel  po dobu  roky, 
nebo  pochybnosti o 

(2.5.4) Pokud dodavatel kalkuluje ceny  energie ve 
 mezi  lokality podle 

nebo  energie  v  podle rozsahu 
nebo  pro  v 

 podle  v  nebo podle 
z  energie a  ekonomicky 
k  nebo  Pokud dodavatel 

 podle  nebo  energie,  se 
pro  mezi  lokality  (1.4)  (1.7) 

 2 tohoto  podle  (1.4) 
(1.7)  2 tohoto  postupuje dodavatel 

 kalkulaci cen  energie na  energie. Dodavatelem 
 postup  je v  roku 

(2.6)

Do ceny  energie lze  obvyklou  z  a 
 jsou  do 31. prosince 2012 a  jsou  a 

s  nebo rozvodem  energie,  ve 
z  Z  jistiny  nebo  nelze 
cenu  energie nad  pro  cen  energie. 

(2.7)

(2.7.1) V  k  nemovitosti nebo  za 
 a  je  se 

tohoto  jsou  nebo  ceny 
a do ceny  energie se  ve 

(2.7.2) V  kdy vzniklo  nemovitosti nebo 
 pro  nebo  ze 
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16) nebo z  jsou ekonomicky 
 za  nemovitosti nebo 

vyvlastnitelem podle bodu (2.7.1). 
nemovitosti v souvislosti s  mohou  v  energie 
pouze v souladu s 17). 

(3)  a tepla 

(3.1) Dodavatel  a tepla 
ekonomicky  na tepelnou energii. Od  ekonomicky 

 a tepla dodavatel  na tepelnou energii 
postupem podle  4 tohoto  Do ceny  energie lze zahrnout 
pouze  a  s 
energie. 

(3.2) Dodavatel  hodnotu  koeficientu pro d  na 
tepelnou energii  do  hodnoty  podle  z metod 

v 4 nebo 
a  Dodavatelem  metoda  p

 a tepla a  hodnota  koeficientu  je 
v  roku 

(3.3)  se  je-li 
 a tepla  pro  anebo rozvodu 

 energie. 

(3.4) Do kalkulace ceny  energie nelze zahrnout  na 
 na  a tepla nebo 

 na  zdroji, -li 
 pro  zdroje a pro  a 

jsou dodavatelem elektricky 

(4)  zdroje,  zdroje 

Pro  na  energie  z 
 zdroje nebo  zdroje se postup podle bodu (3) 

(5) Specifikace a ch 

(5.1)  na  a  v  jednotky, 
jsou  v  energie,  obsahovat  na 

 a rozvod  energie  na 
 ekonomicky  za  je  rozsahu a ve 

 dodavatel 

(5.2) V  energie nelze  uplatnit 

a)  manka a  s  nebo 
s  na majetku,  nebyly  v  pohromy, 

b)  na  a  majetku a 
a  cenu tohoto majetku,  na likvidaci majetku 
o  z likvidace),  ztratil 

                                                 
16) N  458/2000 Sb., 

a o , ve 
17) a . 89/2012 Sb., , ve   
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c)  poplatky a  z  pokuty, sankce vyjma  v 
(1.1)  nebo  k  ze 
nebo z 

d)  na reklamu, propagaci a reprezentaci, pokud  v  energie 
hodnotu 2,60  bez DPH, 

e) platby  za  osob, 
f)  z  funkce osob,  jsou  nebo 

 osob, 
g) odvody do  povinnosti 

 na  podle 18), 
h)  k  a odpisy 
i) platby za  nebo  pokud 

dodavatelem 

(6)  rezervy 

V  energie lze  pouze v  roce  rezervy 
na opravu  majetku  podle 19). Zanikne-li 
tvorby  rezerv, nedojde-li k  rezerv nebo v 

 energie v  tyto rezervy  v 
podle 19) a  od ekonomicky 

 ceny  energie. 

(7) Zisk 

(7.1)  zisku2)  v  energie je  s ohledem na 
ceny  energie,  a  ukazatele  s dodavateli se 

 anebo rozvodu  energie a obvyklou 
 je v  pro  energie, a to bez 

ohledu na  majetku  s  anebo rozvodem  energie, pokud 
zisk ve  zisku  tohoto majetku. 

 zisku  v  je  dohody  a  majetku 
 s  a rozvodem  energie. 

(7.2) Je-li  kalkulace ceny  energie provedena v  roku 
z  provozu dodavatele v  lze do ceny  energie 
zahrnout  takovou  zisku na  energie, kterou 
obsahovala  cena  energie v  roce, nebo ve 

 zisku na  energie. 

                                                 
18)  81  435/2004 Sb., o  ve . 
19)
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Postup pro  ekonomicky  a zisku 

Pro  ekonomicky  a zisku  kalkulaci cen 
energie a  ekonomicky  v  roku 
postupuje dodavatel podle 

(1)  ekonomicky  pro kalkulaci ceny  energie 

(1.1) Pro 
 energie a  komodit nebo  dodavatele,  pro 

kalkulaci ceny  energie a zisku,  dodavatel  jejich  v souladu s 

(1.2)  a  ekonomicky  pro  anebo rozvod 
 energie a zisk,  je dodavatel  do kalkulace ceny 

energie na  energie, 

a)  na  energie a zisk  se k 
 energie nebo jejich  pokud dodavatel kalkuluje cenu 

energie  pro  energie a 
b)  na  dodavatelem 

touto  energie a zisk  se k 
 dodavatelem  touto  energie nebo 

jejich  pokud dodavatel kalkuluje cenu  energie  pro 
 energie. 

(1.3)  ekonomicky  pro kalkulaci ceny 
energie na  energie  z  energie, 

 energie a  energie dodavatele na 
 energie, a  energie  pro  rozvod 

energie. 

(1.4)  ekonomicky  a zisku pro kalkulaci ceny 
energie na  energie  z 

 ne  energie 
   k 

 na  energie, a 
 na  energie, nebo z 

 energie,  energie a  energie 
dodavatele na  energie, a  energie  pro 
rozvod  energie. 

(1.5) Pokud nejsou  hodnoty 
 k  na  energie podle 

bodu (1.4),  dodavatel  t  energie,  jsou 
pro  rok pro  k 

 na  energie, a  energie, 
 je  pro  rok  pro  rozvod  energie. 

(1.6) V  dodavatel  a  cenu 
 energie,  ekonomicky  a zisku pro kalkulaci ceny 
 energie na  energie  z 

 energie  za 
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 let, nebo  pokud dodavatel  tepelnou energii po dobu 
 roky,  energie 

v  roce. 

(1.7) -li dodavatel  pro 
 anebo  na  energie, 

dodavatel pro  ekonomicky  a zisku podle bodu 
(1.4) a (1.5)  hodnotu 
z  hodnot  v  letech, nebo 
v  pokud dodavatel  tepelnou energii po dobu  roky. 

(1.8) Pokud dodavatel kalkuluje  cen  energie na 
energie v souladu s bodem (2.10) tohoto  tak se 

 podle bodu (1.2)  mezi  kalkulace v 
energie. 

(1.9) Pokud dodavatel kalkuluje  cen  energie na 
energie v souladu s bodem (2.10) tohoto  se pro 

 a zisku  podle bodu (1.2)  mezi  kalkulace  bodu 
(1.4)  (1.7) 

(2)  a  energie v kalkulaci ceny  energie a jejich 

(2.1)  a  ekonomicky  kalkulaci ceny 
 energie  z  podle  (1)  se  o 

a)  ekonomicky  za  rok v 
 kalkulace podle bodu (2.1) tohoto  nebo 

b)  ekonomicky  za  rok 
v  kalkulace podle bodu (2.2) tohoto 

(2.2)  je dodavatel  do  kalkulace ceny 
 energie, jsou 

a)  ekonomicky  ve  za  rok, 
 na palivo a energie lze  v souladu s bodem (1.1.5)  1 tohoto 

 v  roku jsou 
tyto  kalkulaci  jako  ceny vstupu 
(paliva nebo energie) a  tohoto vstupu za  rok, 

b)  ekonomicky  ve  za  rok, a to i 
 kalkulaci v  roku. 

(2.3)  energie  kalkulaci ceny  energie 
 energie dodavatele a  energie 

 energie dodavatele, 

a) v  kalkulace ceny  energie 
 energie,  nebo 
 za  rok;  energie v 

 roku, pokud  tato  od  roku, je 
 energie  kalkulaci uvedeno  ve  za 

 rok;  energie v  roce dodavatel 
 na  energie za 

 let, nebo  pokud 
dodavatel  tepelnou energii po dobu  roky, 

 energie v  roce, 
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b) v  kalkulace ceny  energie 
 energie za  rok podle  z  energie. 
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Kalkulace ceny  energie20)

 lokality 

Kalkulace  ceny21) Kalkulace  ceny21) 

1

1.1 Palivo22), 23) 

1.2  energie24) 

1.3  energie 

1.4  voda 

1.5 25) 

2

2.1 Mzdy a 26)

2.2 Opravy a 

2.3 Odpisy

2.4 

2.5  leasing 

2.6  rezervy27) 

2.7 28) 

2.8 29) 

2.9 

2.10 25)

3 Zisk30)

 a zisk celkem31)

Celkem  a zisk 

 energie [GJ, kWh]32)

Cena bez DPH 

Cena  DPH 

                                                 
20) se  do 

kalkulace jako  hodnoty. 
21)
22) paliv pro  energie. 
23)  v  z podpory tepla

se  do kalkulace jako  hodnoty. 
24)
25)  ekonomicky 
26)

27)  nebo  rezervy jsou  jako  hodnota. 
28)  s  energie . 
29) . 
30) Zisk nebo  hodnotou hospoda  nebo rozvodu 

 energie. 
31)  2) a zisku  3). 
32) -li dodavatel kalkulaci ceny  energie  je 

energie  v gigajoulech [GJ].
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Postup pro  a tepla 

Postup pro  a tepla se 
pro  ekonomicky  v kalkulaci ceny  energie, pokud je 

 do  nebo  jako  teplo 
a  je ze  do  nebo  soustavy nebo 

 nebo je  na  je 
nebo rozvodu tepla. 

 se  na  a tepelnou energii nebo  produkt 
 a tepla,  vzduch, po 

formou tabulky podle vzoru: 

na na teplo 
 na 

 produkt 

Ni ei Nei ti t,max Nti ji Nji

tis. - tis. - tis. - tis. 

1. Palivo 

2.  energie  

3. Voda 

4. Voda 

5. Ekologie (emise, odpady) 

6. Popeloviny 

7. 

8. Mzdy a 

9. Opravy a 

10. Odpisy 

11. 

12. Leasing 

13.  rezervy 

14. 

15. 

16. 

 PNi

 1 7) 

SNi  8 16) 

 Ni  Nei  Nti Nji

 na 

 8 16) 

JSNT 

 na 
JNE JNT JNJ 

JNT JNJ 
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V  je  doplnit 

Ni  na Nei a na tepelnou energii Nti,  na  produkt 
Nji, se  v i podle 

na [tis. ,

na tepelnou energii [tis. ,

na  produkt [tis. . 

P [-], 

kde 

Ni [tis. , 

 koeficient pro  Ni na [-], 

 koeficient pro  Ni na tepelnou energii [-], 

 koeficient pro  Ni na  produkt [-].

 vzduchu, se  dmychadel nebo 
 obvykle v  se 

energie. V  vztah: 

= 0. 

Koeficienty , ,  hodnotu  nebo rovnou 1. 

Pro koeficient  vztah: 

kde 

 hodnota  koeficientu 

Ni  podle  A, B nebo C  nebo 
a 

 na  se  podle 

na , 

na tepelnou energii , 

na  produkt  , 

kde 

E do trhu
 nebo  soustavy nebo 

 nebo  na 
 je  nebo rozvodu tepla 

[MWh], 
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T  energie  nebo 
 na  je  nebo

rozvodu tepla 

[GJ], 

J  produktu  v 
 a tepla  nebo 

na  je  nebo rozvodu tepla 

[jednotka]. 

Pokud je produktem  a tepla pouze  a tepla, 
JNJ = 0 a J = 0. 

JSNT  koeficient 
 250  v  na  tepla,  jsou 

0  350 

Postup lze  pro  technologie kombino  a tepla 
s 

 hodnota  koeficientu  se  podle vztahu: 

[-], 

kde 

Tm energie nebo 
 na  je  nebo rozvodu

tepla. Hodnota  tepla v GJ se  na MWh 
koeficientem 3,6 

[MWh], 

Jm  produktu  v 
 a tepla  nebo  na

 je  nebo rozvodu tepla
 na MWh 

[MWh]. 

Pokud je produktem  a tepla pouze  a tepla, 
Jm = 0. 

Postup lze  pro  technologie  a tepla. 

 hodnota  koeficientu  se  podle vztahu: 

[-], 

kde 

Ct  cena tepla [ /GJ], 

Ce  cena [ /MWh], 
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POZE  podpora na  z 
 a tepla v souladu s 
,  se stanovuje podpora 

 energie na  rok , 

Cj cena produktu 
 v  a tepla [ /jednotka]. 

Pokud je produktem  a tepla pouze  a tepla 
J = 0, Cj = 0.

 cena 

 cena Ce se  podle vztahu: 

, 

kde 

PRMBL CAL YY  cen 
v EUR/MWh (settlement price) produktu BL CAL YY 
(base load) - Phelix Power Futures pro  DE 
na  rok pro  den na European 
Energy Exchange AG (www.eex.com) za  leden 

 roku, ve  se 
 cen. Hodnota  ceny je 

na burzy 
European Energy Exchange AG (eex.com). 

 cena  se  na CZK/MWh podle 
 kurzu  banky EUR/CZK pro 
 den 

[ /MWh], 

ke koeficient  ceny  ve  1,15 v 
 s 

 jednotek do 5 MW  a 1,10 
v

[-]. 

 cena tepla 

 cena tepla Ct se  podle vztahu: 

, 

kde  

CZP cena  plynu CZP,  se  podle vztahu: 
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, 

kde 

CENA ZA  ceny plynu ve  150 [ /MWh], 

KOMODITA  cen 
plynu v EUR/MWh (settlement price) produktu 
(Cal-YY) pro  NCG na  rok pro 

den na European Energy Exchange AG 
(www.eex.com) za  leden 
roku, ve  se  Hodnota 
ceny je na 

burzy European Energy Exchange AG 
(eex.com).  je  o 2 EUR/MWh. 

 o 2 EUR/MWh se 
na CZK/MWh podle  kurzu  banky 
EUR/CZK pro  den 

[ ], 

Npov  na  povolenky , 

 ve  0,95 [-], 

FCmax hodnota 
 do tepla ve  250  v 

na  tepla,  jsou 0 
vyjma  na  a stabilizaci, 

 350  pokud objem energie v palivu na 
 a stabilizaci  hodnotu 20 % z 

objemu energie v palivu

, 

kde Npov se  podle vztahu 

, 

kde 

Cpov  cena  povolenky  jako 
 cen produktu EEX EUA Future pro 

den na European Energy Exchange AG 
(www.eex.com) za  leden  roku, 
ve  se  Hodnota  ceny je 

 na  burzy 
European Energy Exchange AG (eex.com). 

 cena  povolenky se  na CZK/MWh 
podle  kurzu  banky EUR/CZK pro 

 den 

[  CO2], 

kt  faktor ve  0,198 t CO2/MWh [t/MWh]. 
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Postup lze  pro soubor  se z  a 

 hodnota  koeficientu  se  podle vztahu: 

[-], 

kde 

Qtep + ost  energie  z  do soustavy  tepelnou 
 nebo  nebo  na 

 je  nebo rozvodu tepla 
 o energii 

[GJ], 

QVn  energie  v kotli nebo  jsou 
 na kombinovanou  a tepla, 

jako  vody a  entalpie na 
 z kotle a entalpie  vody, pokud tento postup 

 U  kde tento postup 
 se  postup, 

[GJ]. 

 energie QVn  o  mezi kotly a  v 

a)  do  3 % 
b)  do  8 % 


