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PRAVIDLA PRO VYTÁPĚNÍ A DODÁVKU TEPLÉ
VODY PŘI (PŘEDCHÁZENÍ) STAVU NOUZE A
NOVINKY K ÚSPORNÉMU TARIFU
V posledních dnech bylo zveřejněno hned několik návrhů prováděcích předpisů z
oblasti energetiky, které bychom Vám rádi přiblížili:
a) zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve
stavu nouze
Prvním je návrh vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“), která má v případě
hrozícího nebo nastalého výpadku dodávek plynu regulovat teplotu vytápění a teplotu dodávky
vody.
Vyhláška se má užít pouze na regulaci tepla pocházejícího ze soustav zásobování tepelnou
energií (typicky teplárny) či ústředního vytápění (domácí kotelny) a na společnou přípravu
teplé vody – oboje využívající výhradně fosilní paliva.
Vyhláška tedy nijak neomezuje dodávky tepla zajištěné z centrálního zdroje, které nevyužívají
pouze fosilních paliv a dále se nedotkne ani těch, kteří si vyrábějí teplo nebo připravují teplou
vodu sami (mají například plynový nebo elektrický kotel nebo využívají solární kolektory).
Dodávky tepla
Vyhláška ve svém návrhu stanovuje i způsoby měření teplot v místnostech a zakazuje
provádění plánovaných oprav, údržbu a revizní práce, které mohou způsobit omezení nebo
přerušení vytápění budov v topném období.
Návrh stanovuje, aby průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly hodnot podle tabulky,
kterou lze najít pod tímto odkazem a platí:
• v době od 6.00 do 22.00 hod. pro obývací místnosti;
• ostatní prostory v době jejich provozu;
•

v době mimo provoz ostatních místností a v době od 22.00 do 6.00 hod. u obývacích
místností se vytápění omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy
požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností a v neprovozní
době ostatních vytápěných prostor podle potřeby.

Dodávky teplé vody
U dodávek teplé vody je navrhováno omezení její teploty u spotřebitele na 45 °C až 60 °C. Tato
teplota musí být zajištěna v době od 6.00 do 22.00 hod.
Toto omezení může být nařízeno celoročně, není limitováno pouze na topnou sezonu, jak je
tomu u dodávek tepla.
Návrh vyhlášky je v plném znění k dispozici pod tímto odkazem. S ohledem na značnou kritiku
laické i odborné veřejnosti nelze vyloučit, že se přistoupí k úpravě některých hodnot ve vyhlášce.
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b) Návrh úsporného tarifu pro období let 2022 a 2023
MPO zveřejnilo také dva návrhy nařízení, kterými mají být stanoveny podrobnosti k poskytování
příspěvku na úhradu nákladů za energie v roce 2022 i 2023.
Návrh pro rok 2022
Příspěvek bude poskytován pouze vybraná odběrná místa, kde je přidělena tzv. „déčková“
sazba (D01d, D02d, atd.).
Znění vyhlášky je ovšem zvoleno nešťastně, protože jej lze vyložit i tak, že příspěvek nemá být
přiznán pro ta odběrná místa, která by sice měla nárok na příspěvek, ovšem jsou napsána na
osobu s IČO (bez ohledu, zda na tomto místě osoba podnikatelskou činnost vykonává nebo ne).
To by znamenalo, že cca. 1 mil. osob by nemělo právo pobírat příspěvek na elektřinu ke svému
bytu. Na tuto nevhodnou formulaci bylo již upozorněno.
Za nesystémové lze považovat i to, že se příspěvek nemá vztahovat na spotřebu elektřiny pro
společné části domu. Zvýšení cen energií pro tyto části se ale projeví zvýšením záloh na služby
spojené s bydlením, což je v rozporu s původně zamýšleným účelem nařízení.
Podmínky pro získání příspěvku a jeho výše
Návrh pro rok 2022 stanovuje, že zákazník musí splnit podmínky pro přiznání příspěvku na rok
2022 (registrace odběrného místa zákazníka v IS OTE a sjednaná relevantní distribuční sazba
pro poskytování služby distribuční soustavy) již k 23.8.2022.
Konkrétní výše příspěvku pro rok 2022 bude 2.000 až 3.500,- Kč podle distribuční sazby. Sazby
s nižší spotřebou budou mít vyšší příspěvek. U sazeb s vyšší spotřebou se nicméně počítá s tím,
že další úsporu jim zajistí odpuštění povinnosti k platbě příspěvku na POZE.
Podpora se má zatím vztahovat na distribuční sazby D01d, D02d, D25d, D26d, D27d, D35d,
D45d, D56d a D57d. V předběžném výčtu tak prozatím zůstává sazba D27d (užívána pro
dobíjení elektromobilů). Ve výčtu naopak chybí sazba D61d, která je typicky užívána chataři a
chalupáři. Konkrétní výši Příspěvku se dozvíte na stránce http://www.energiezamene.cz
Jak bude vyplácení příspěvku fungovat?
Zákazník nemusí o příspěvek žádat, ten mu je přiznán prostřednictvím jeho dodavatele
automaticky. Veškerá administrativa je na obchodníkovi s elektřinou a na OTE.
Obchodník s elektřinou je povinen zohlednit příspěvek v nejbližších zálohových
minimálně v rozsahu 1/3 příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené
platby, a to opakovaně až do vyčerpání příspěvku / nejbližšího vyúčtování dodávek
Pokud zbylá část příspěvku po zohlednění v předchozích zálohových platbách
předchozím zohlednění na dluhy nedosahuje výše 1/3 příspěvku, zohledňuje se v
platbě v takové zbylé výši.

platbách
zálohové
elektřiny.
nebo po
zálohové
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Příklad:
Pokud platí domácnost zálohy například 1500,-Kč/měsíc a bude jí nařízením přiznán příspěvek
ve výši 2000,-Kč, pak má dodavatel povinnost započíst každý měsíc na zálohu příspěvek ve
výši minimálně 500,-Kč a maximálně ve výši předepsané zálohy, tj. 1.500,-Kč, a to až do doby
využití celého příspěvku. Pokud zvolí maximální hodnotu, pak první měsíc započte 1.500,-Kč a
další měsíc zbytek, tj. 500,-Kč.
Pokud ale nebude možné u zákazníka započíst celý přiznaný příspěvek (například z tohoto
důvodu, že obchodník přistoupil k řádné fakturaci před „využitím“ celého příspěvku), pak má
být dodavatelem započten v rámci vyúčtování.
Příspěvek nebude ale možné zohlednit například na dlužné smluvní pokuty, poplatky za zaslání
upomínek dlužných plateb za dodávku elektřiny atd.
Zákazník bude mít možnost reklamovat nesprávně zohledněný příspěvek do 2 měsíců od
vystavení dokladu o vyúčtování.
Návrh rok 2023
Příspěvek na elektřinu a plyn pro rok 2023
Ve vztahu k příspěvku na elektřinu stanovuje Návrh pro rok 2023 obdobné rámcové podmínky
pro získání nároku jako pro rok 2022.
Výše příspěvku v případě elektřiny má být od 400,-Kč (sazba D01d), přes 800,-Kč (sazba
D02d) až po 1500,-Kč (sazba D25d), resp. 2000,-Kč pro sazby D26d až po D57d. Paradoxně je
tedy podpora pro rok 2023 nižší a navíc nižší sazby dostanou příspěvek, který jim pokryje
pouze jednotky procent z ceny MWh elektřiny.
Podpora pro plyn se má vztahovat pouze na odběrná místa kategorie domácností, která budou
k 21.12.2022 registrovaná v IS OTE a u kterých je registrovaná plánovaná roční spotřeba plynu
do 45 MWh. Nad tuto spotřebu nebude dotace poskytována.
Rozhodné pro získání příspěvku pro elektřinu a plyn bude, aby nejpozději 21. 12. 2022 bylo
odběrné místo elektřiny/plynu registrováno v systému OTE a mělo sjednáno „podporovanou“
D-čkovou distribuční sazbu (elektřina), resp. registrovanou a plánovanou spotřebu plynu.
Návrh pro rok 2023 již nicméně řeší také příspěvky pro zákazníky v domě s byty, tj. pro
zákazníky, kteří zabezpečují dodávky elektřiny nebo plynu bez toho, aby byli držiteli licence
(SVJ nebo družstva). Ti budou muset předat již do 30. 11. 2022 provozovateli distribuční
soustavy, k jehož soustavě je připojeno jejich odběrné zařízení, úplné a pravdivé údaje o počtu
bytů, pro které zákazník odebírá elektřinu nebo plyn. Pokud nebudou informace v termínu
předány, distributor bude vycházet z informací, kterými sám disponuje.
Postup zohlednění plateb, reklamací a postup vypořádání finančních prostředků je obdobný
způsobu již popsanému již v Návrhu pro rok 2022.
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Příspěvek na teplo pro rok 2023
Podpora pro teplo je stanovena až na období od 1.1.2023.
Rozhodný den, ke kterému musí být pro zohlednění příspěvku na teplo pro rok 2023 do
odběrného místa zákazníka v teplárenství sjednaná dodávka tepelné energie je 30. 9. 2022.
Za pochybení považujeme roztříštěnost jednotlivých termínů, jimiž je podmíněno uplatnění
nároku na příspěvek.
Zákazník (obvykle SVJ nebo družstvo, ale i domácnosti s přímou smlouvou) musí podat
žádost o zohlednění příspěvku na teplo jeho dodavateli tepla s licencí ERÚ, k jehož zdroji
tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení je připojeno jeho odběrné tepelné
zařízení, a to do 30. 11. 2022.
Pokud zajišťuje dodávku tepelné energie v domě s byty dodavatel tepelné energie, který
vykonává činnost rozvodu tepelné energie na základě koncese (jedná se typicky o malé
lokální výtopny určené pro bytový dům), podá zákazník žádost o zohlednění příspěvku na
teplo a předá údaje podle odstavce 1 dodavateli tepelné energie do 25. 11. 2022.
V následujících týdnech by měly být vydány předpisy, na jejichž základě dojde k odpuštění
podpory pro POZE pro roky 2022 a 2023.

V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.

bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.

