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Reakce na Vaše vyjádření ze dne 1. července 2020 

Vážená paní ředitelko, 

s ohledem na vyjádření a předložené nové skutečnosti uvedené ve Vašem dopise ze dne 

1. července 2020, Vám sdělujeme následující. 

Dopisem ze dne 1. července 2020 jsme Vám uvedli, že šetřením závazného postupu při 

kalkulaci ceny tepelné energie v roce 2019 v cenové lokalitě „Varnsdorf“ nebyl zjištěn možný rozpor 

s cenovými předpisy. V kalkulaci bylo uplatněné nájemné ve výši 30 Kč/GJ bez DPH, čímž v zásadě 

došlo k dodržení cenového rozhodnutí v rámci uznatelnosti nájemného v ceně tepelné energie. 

V dopise jsme dále vyjádřili názor nad obvyklou výši nájemného za předmětný majetek s ohledem 

na rozsah investice a k nákladům s ní spojených v šetřeném roce 2019.  

Dne 1. července 2020 bylo doručeno na ERÚ Vaše vyjádření, ve kterém uvádíte nové 

skutečnosti týkající se vývoje nájemného za předmětný majetek od roku 1997, přičemž tyto informace 

nám skutečně nebyly známy. V rámci šetření bylo disponováno pouze informacemi od smluvního 

vztahu, který vznikl smlouvu o nájmu souboru věcí s Městem Varnsdorf ze dne 19. ledna 2010. 

Klíčovou otázkou však s ohledem na maximální uznatelnou výši nájemného v ceně tepelné 

energie je v souladu s ustanovením bodu (2.3.1) přílohy č. 1 cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 

1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie (dále jen „cenové rozhodnutí)“, posouzení, zda lze 

provozovaný rozvod tepelné energie považovat za primární, nebo sekundární příp. rozvod z blokové 

kotelny.  

Odbor kontroly teplárenství ERÚ, který provádí předmětné šetření ceny tepelné energie je 

názoru, že z plynové kotelny je distribuována tepelná energie horkovodním rozvodem tepelné energie 

(předizolovaným potrubím ISOPLUS) do tlakově nezávislých objektových předávacích stanic, 

přičemž tento horkovodní rozvod lze považovat za jednostupňový primární (v primárním okruhu). 

Tento názor vychází i z normy ČSN 38 3350, jenž v bodě 12 a 13 upřesňuje vymezení primární 

tepelné sítě od zdroje tepla po předávací stanici. 
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Na základě uvedených skutečností je podle našeho názoru v souladu s platným ustanovením 

bodu (2.3.1) přílohy č. 1 cenové rozhodnutí možné do kalkulace výsledné ceny tepelné energie 

uplatnit maximální nájemné ve výši 30 Kč/GJ bez DPH. 

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není 

správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu 

ustanovení § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje 

svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním 

řízení, to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Milan Souček 

ředitel odboru kontroly teplárenství  

sekce kontroly 
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