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Cenové rozhodnutí č. 4/2021
ERÚ předem avizoval, že novou koncepcí reaguje 
na aktuální potřeby trhu s tepelnou energií a zároveň 
napravuje některé nedostatky, které se projevily v rám-
ci jeho kontrolní a  rozhodovací praxe. Dodavatelé te-
pelné energie při kalkulacích cen i ERÚ při posuzování, 
zda dodavatelé ceny tepelné energie zformovali správ-
ně, se totiž potýkali s  výkladem některých neurčitých 
právních pojmů a pochopením dílčích pravidel kalku-
lace. Nikoliv nevýznamný výkladový oříšek po  dlou-
hou dobu představoval pojem přiměřený zisk1. Situace 
kulminovala na  počátku roku 2019, kdy Krajský soud 
v Brně při přezkumu rozhodnutí ERÚ dospěl k závěru, že 
zákon o cenách (ZOC) je příliš obecný a vágní a v teplá-
renství chybí metodika, která by dodavatelům tepelné 
energie umožnila předem přizpůsobit svá jednání tak, 
aby věděli, že jednají v souladu s cenovými předpisy2.
Regulaci cen v oblasti energetiky3 má v gesci ERÚ. Ener-
getický zákon (EZ) Energetickému regulačnímu úřadu 
ukládá regulovat cenu tepelné energie formou věcné-
ho usměrňování4, tj. formou stanovení podmínek pro 
sjednání cen5. Cenový orgán může v  rámci věcného 
usměrnění stanovit maximální rozsah možného zvýše-
ní ceny zboží ve vymezeném období, maximální podíl, 
v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen ur-
čených vstupů ve  vymezeném období, nebo stanovit 
závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, 
včetně zahrnování přiměřeného zisku do cen.

Nový způsob regulace přiměřeného zisku
ERÚ nově přistoupil k regulaci přiměřeného zisku jako 
složky ceny tepelné energie tím, že stanovil jeho ma-
ximální přípustnou hranici zvlášť pro každou cenovou 
lokalitu6 s  odůvodněním, že nový princip odpovídá 
motivační strategii zajištění nových investic do  sou-
stav zásobování tepelnou energií, respektující specifi-
ka teplárenského sektoru7. Hranici přiměřenosti odvíjí 
od  pořizovací ceny majetku nezbytného pro výrobu 
nebo rozvod tepelné energie v  dané cenové lokalitě, 

přihlíží přitom k  časové hodnotě peněz a  stáří majet-
ku a  stanoví horní míru výnosnosti. Vedle toho ERÚ 
v rámci závazného postupu při kalkulaci ceny tepelné 
energie stanoví možnost uplatnění přiměřeného zisku 
v jednotlivých kalkulacích ve výši až 1,5násobku horní 
hranice přiměřenosti s tím, že v součtu všech kalkula-
cí pro cenovou lokalitu musí dodavatel celkově dodr-
žet nejvyšší maximální úroveň stanovenou základním 
vzorcem.
Přikláníme se k  závěru, že tímto novým řešením ERÚ 
dostatečným způsobem zohlednil požadavek trans-
parentnosti a  předvídatelnosti regulace cen ve  smy-
slu věty první § 19a odst. 1 EZ, na  níž se odvolává  
§ 19a odst. 4 EZ, který ERÚ ukládá provádět regulaci 
formou věcného usměrňování cen. Dodavatelé budou 
nepochybně moci lépe přizpůsobit své kalkulace no-
vým požadavkům a nepřekročí-li horní hranici přimě-
řenosti, pravděpodobně se nebudou muset obávat 
zahájení kontrol a zpochybňování správnosti postupů 
při kalkulaci cen. To platí zejména s ohledem na prin-
cip ochrany dobré víry dodavatelů tepla, kteří logicky 
budou spoléhat na správnost pokynů ERÚ jakožto po-
kynů zákonných. Zároveň se ale nabízí otázka, zda zvo-
lená metoda odpovídá zásadám věcného usměrňování 
podle ZOC a zda výpočet hranice maximálního přimě-
řeného zisku bude nadále tím jediným vodítkem pro 
určení přijatelnosti výše zisku v ceně tepelné energie.
Odpověď na  otázku, zda stanovení horní hranice při-
měřenosti v kontextu zásad přiměřenosti zisku a způ-
sobů věcného usměrňování cen podle ZOC je sou-
ladné s  právem, není jednoduchá. Záleží na  tom, zda 
stanovení horní hranice přiměřenosti lze považovat 
za  závazný postup při kalkulaci ceny ve  smyslu § 6 
odst. 1 písm. c) ZOC a zda zisk zahrnutý dodavatelem 
do  ceny ve  výši nepřekračující horní hranici přiměře-
nosti podle bodu 3 (3.1) CR 4/2021 bude v jednotlivých 
případech v  souladu se základními podmínkami při-
měřenosti zisku ve smyslu § 2 odst. 7 písm. b) ZOC, tj. 
bude v  jednotlivých případech odpovídat obvyklému 
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zisku, dlouhodobě dosahovanému při 
srovnatelných ekonomických činnostech, 
který zajišťuje přiměřenou návratnost po-
užitého kapitálu v  přiměřeném časovém 
období. Domníváme se, že ani dodavatelé 
tepelné energie při kalkulaci ceny tepelné 
energie a  ani ERÚ při posuzování přimě-
řenosti výše zisku uplatněného dodavate-
lem v  ceně tepelné energie se v  budouc-
nu nevyhnou nutnosti vážit nejen to, zda 
výše zisku uplatněného v  ceně odpovídá 
pravidlům stanoveným v  CR 4/2021, ale 
i to, zda výše zisku v ceně tepelné energie 
odpovídá obecnému pravidlu stanove-
nému v § 2 odst. 7 písm. b) ZOC, přestože  
CR 4/2021 již na tuto obecnou definici ne-
odkazuje. Pro dodavatele je pak významné i  pravidlo 
obsažené v § 19a odst. 1 a 4 EZ, které garantuje, že při-
měřený zisk musí zajišťovat návratnost realizovaných 
investic do  zařízení sloužících k  výkonu licencované 
činnosti. Obecná právní úprava ZOC a EZ je podle na-
šeho názoru rozhodující a uplatní se i nadále.
Díky nové koncepci se dodavatelům tepelné energie 
bude snadněji kalkulovat proto, že do  hledáčku kon-
trolních složek ERÚ se dostanou spíše jen tehdy, ne-
dodrží-li horní hranici přiměřenosti podle bodu 3 (3.1) 
CR 4/2021. V  případě, že ji ale překročí a  ERÚ zahájí 
kontrolu, práce ERÚ při kontrole správnosti postupu 
novou koncepcí zásadním způsobem usnadněna ne-
bude. ERÚ při posuzování správnosti kalkulací kontro-
lovaných subjektů bude podle našeho názoru muset 
i nadále hodnotit, zda výše zisku uplatněného v ceně 
tepelné energie odpovídá obecnému pravidlu přimě-
řenosti zisku podle ZOC. Dodavatelé se teoreticky mo-
hou bránit i tak, že by při kalkulaci ceny v souladu s pra-
vidly horní hranice přiměřenosti v konkrétním případě 
nebyla garantována návratnost realizovaných investic 
do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti.
Z  rozhodovací praxe ERÚ víme, že posuzování všech 
hledisek přiměřenosti zisku podle ZOC není snad-
ný úkol, a  to zejména proto, že definice přiměřeného 
zisku obsahuje hned několik neurčitých právních poj-
mů. Každý z nich je třeba správně vyložit a s využitím 
široké škály dat, odborných ekonomických znalostí 
a  pečlivého právního zdůvodnění prokázat, zda byl 
zákon dodržen, či nikoliv. Nejvyšší správní soud v rela-
tivně čerstvém rozsudku ze dne 14. října 2021, č. j. 7 
As 151/2019-70, zejména v bodech 53 a 54, přisvědčil 
tomu, že definice přiměřeného zisku je interpretačně 
komplikovaná a  vyžaduje samostatný výklad pojmů 
obvyklý zisk, zisk dlouhodobě dosahovaný, srovnatelné 
ekonomické činnosti, přiměřená návratnost a přiměřené 
časové období. Pojem přiměřený zisk přitom nelze za-
měňovat za pojem obvyklý zisk.
Přestože břímě interpretačně komplikované definice 
nová koncepce regulace ceny tepelné energie nesnímá, 

do budoucna se již při zahrnování zisku do ceny tepel-
né energie nebude přihlížet k celkové výši ceny, k do-
sahovaným technickým a  finančním ukazatelům při 
porovnání s dodavateli se srovnatelnými podmínkami 
při výrobě anebo rozvodu tepelné energie a k obvyklé 
výnosnosti použitého kapitálu, který je v obvyklé výši 
pro zajištění dodávek tepelné energie, jak tomu bylo 
doposud8. Tato doplňková interpretační pravidla byla 
zrušena.
Nová koncepce může i zpětně prospět těm dodavate-
lům, s  nimiž ERÚ případně ještě vede kontrolní nebo 
sankční správní řízení pro podezření z  uplatnění ne-
přiměřeně vysokého zisku v ceně tepelné energie, a to 
za předpokladu, že výše jimi uplatněného zisku v kon-
trolovaných cenách nepřekročila horní hranici přimě-
řenosti podle CR 4/2021. Trestnost jednání se sice po-
suzuje podle pravidel platných v  době, kdy k  jednání 
došlo, avšak v případě, že nová právní úprava je pro do-
davatele příznivější, měl by ERÚ přihlédnout k novým, 
pro dodavatele výhodnějším pravidlům. Tato zásada 
je upravena v článku 40 odst. 6 Listiny základních práv 
a svobod a upravuje ji i § 2 odst. 1 zákona o odpověd-
nosti za přestupky9.

Zaměstnanecké benefity
V průběhu několika posledních let byla vedle výkladu 
přiměřeného zisku vedena živá polemika i  o  zaměst-
naneckých benefitech, tedy o tom, zda jsou jako eko-
nomicky oprávněné náklady do ceny tepelné energie 
započitatelné, či nikoliv. Z počátku bylo stanovisko ERÚ 
nepříznivé, jelikož ERÚ, s  podporou Krajského soudu 
v  Brně10, zaměstnanecké benefity vnímal jako nená-
rokový nadstandard (bonus). V  roce 2019 se situace 
i v této dílčí oblasti začala měnit11. Rada ERÚ začala tyto 
náklady vnímat jako oprávněné nemzdové náklady, 
které představují motivační nástroj k získání a udržení 
kvalifikované pracovní síly. Pokud jsou v obvyklé výši, 
nelze zaměstnanecké benefity považovat za  náklady, 
které do  ceny tepelné energie zahrnout nelze. Jejich 
uplatnění v  ceně tepelné energie cenové rozhodnutí 

 číslo 6 | 2021 | ročník 71



362

nezakazovalo, platila jen obecná interpretační pravidla 
podle ZOC12 a cenového rozhodnutí13. ERÚ v novém CR 
4/2021 věnoval zaměstnaneckým benefitům zvláštní 
ustanovení. Nemzdové výhody poskytované zaměst-
nancům budou napříště do ceny započitatelné, pokud 
patří mezi příjmy osvobozené od daně z příjmu, maxi-
málně však do výše 5 % ze mzdových nákladů vynalo-
žených dodavatelem.
Jakkoliv dosavadní právní úprava započítání toho-
to typu nákladů do ceny umožňovala, ERÚ se v rámci 
kontrol a správních řízení musel potýkat s prokazová-
ním, zda výše uplatněného nákladu naplnila základní 
obecné mantinely stanovené ZOC a cenovým rozhod-
nutím. Dosavadní právní úprava totiž na  ERÚ kladla 
nárok na prokázání, zda vynaložený náklad byl nezbyt-
ný pro výrobu anebo rozvod tepelné energie, zda byl 
vynaložen v daném kalendářním roce, zda byl zahrnut 
v  účetnictví dodavatele a  zda výše vynaloženého ná-
kladu odpovídala dlouhodobě obvyklé úrovni těchto 
nákladů v obdobných ekonomických činnostech s při-
hlédnutím ke zvláštnostem daného zboží. Je nicméně 
otázkou, zda se se zavedením kategorie přijatelných 
zaměstnaneckých benefitů a  zejména jejich maxi-
málního přípustného limitu do  budoucna bude mož-
né obejít bez obtížného výkladu obecných pravidel  
(např. ve  vazbě na  požadavek, aby regulované ceny 
pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění 
spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licen-
cované činnosti). Domníváme se, že tak jednoduché 
to být nemusí. Každopádně ale nový přístup ERÚ po-
skytuje dodavatelům tepla určitý „bezpečný přístav“ 
i  v  otázce zaměstnaneckých benefitů, což lze vnímat 
jednoznačně kladně.

Regulace cen v teplárenství do budoucna
Na  závěr ještě malé zamyšlení nad novou koncepcí 
v kontextu cílů, které si ERÚ vytknul. Ve shrnutí důvo-
dů pro zavedení nové koncepce představených před 
zahájením veřejného konzultačního procesu v  rámci 
návrhu nového CR 4/202114 ERÚ uvedl, že se koncep-
ci regulace cen tepelné energie rozhodl změnit také 
proto, že se dodavatelé tepla nachází v nelehké si tuaci. 
Zákazníci mají více možností volby jiného zdroje te-
pelné energie, než tomu bylo dříve, a v  lokalitách tak 
vzniká konkurenční prostředí. Zákazníci přitom očeká-
vají stabilní, bezproblémové a  dlouhodobé dodávky 
za přijatelné stabilní ceny tepelné energie, komunika-
ci a  poskytování služeb ze strany dodavatelů tepelné 
energie, na které jsou již zvyklí od dodavatelů elektřiny 
a  plynu, energeticko-klimatická politika EU současně 
nutí dodavatele ke snižování emisí skleníkových plynů, 
zvyšování účinnosti a k úsporám energií, tudíž k odklo-
nu od standardní suroviny pro výrobu tepelné energie 
v ČR, kterým je uhlí. Podle ZOC15 jsou ale cenové orgány 
oprávněny regulovat ceny jen v zákonem vymezených 
případech, kam trh s  tepelnou energií, pokud již není 

ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, jak ERÚ 
ve  shrnutí důvodů nové koncepce sám naznačuje, již 
nejspíše nepatří. Logicky se proto nabízí otázka, zda 
je regulace cen tepelné energie ještě skutečně nutná, 
či dokonce zda je vůbec za  těchto nových podmínek 
možná.



Poznámky:
1  Bod 1 (1.4) cenového rozhodnutí ERÚ ze dne 29. září 2020 č. 6/2020, 

k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů (CR 2/2020),  
a předtím bod 1 (1.4) cenového rozhodnutí ERÚ ze dne 1. listopadu 2012  
č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů  
(CR 2/2013).

2  Rozsudek ze dne 7. března 2019, č. j. 30 A 17/2017-400, bod 87.
3  § 2c zákona č. 265/199 Sb., o působnosti orgánů České republiky v ob-

lasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
4  § 19a odst. 4 EZ.
5  § 6 odst. 1 ZOC.
6  Část třetí, bod 3 (3.1) CR 4/2021.
7  Nová koncepce regulace v teplárenství, https://www.eru.cz/cs/-/ve-

rejny-konzultacni-proces-k-navrhu-cenoveho-rozhodnuti-energetic-
keho-regulacniho-uradu-k-cenam-tepelne-energie-s-ucinnosti-od-
1-ledna-2022  

8  Bod 7 (7.1) CR 6/2020 a předtím bod 4 (4.1) CR 2/2013.
9  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů.
10  Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2017, č. j. 30 A 

93/2014-80.
11  Například rozhodnutí Rady ERÚ ze dne 26. listopadu 2019, č. j. 05650-

23/2017-ERU.
12  § 2 odst. 7 písm. a) ZOC.
13  Bod 1 (1.3) CR 6/2020 a předtím bod 1 (1.3) CR 2/2013.
14  https://www.eru.cz/cs/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhu-ceno-

veho-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu-k-cenam-tepe-
lne-energie-s-ucinnosti-od-1-ledna-2022

15  § 1 odst. 3 ZOC.
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