
 

Příspěvek na úhradu nákladů na teplo 

Co to je úsporný tarif? 

Jde o řešení, které vládě umožní poskytnout domácnostem příspěvek na pomoc s energiemi. Vláda 

bude moci prostřednictvím tohoto mechanismu zaslat peníze opakovaně a v takové podobě, v jaké uzná 

za vhodné. Tedy do budoucna i více adresně, primárně například sociálně zranitelným zákazníkům. 

Tento mechanismus zajistí pomoc milionům domácností. Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu 

na jeho přípravě spolupracovali s více než 50 odborníky zastupujícími subjekty z celého energetického 

trhu, kteří se do tvorby tohoto řešení zapojili. Jde o zaměstnance obchodníků, distributorů i dalších 

různých organizací. 

K tomu, aby vše fungovalo, bude nutná spolupráce více než 400 obchodníků s energiemi, a do zajištění 

pomoci pro domácnostem se zapojí také přes 200 distributorů energií a více než 600 držitelů licencí na 

výrobu nebo rozvod tepelné energie. Na všechno dohlédne Energetický regulační úřad a hlavním 

mozkem celé operace bude OTE, tedy operátor trhu s energiemi, který zajistí výplatu peněz.  

Postup zákazníků, obchodníků a distributorů energie řeší novela Energetického zákona a nařízení vlády 

(viz odkazy). 

Pro zákazníky odebírající teplo (zákazník – osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné 

využití a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno 

k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie, v našem případě zejména společenství 

vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva) se jedná o tato ustanovení zákona či nařízení vlády:   

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo § 11w 

(1) Zákazník je oprávněn požádat o zohlednění příspěvku na teplo podle § 11v odst. 1 držitele 

licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zařízení je připojeno jeho odběrné 

zařízení. Zákazník je povinen požádat o zohlednění příspěvku na teplo a předat úplné a 

pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku držiteli licence na výrobu nebo rozvod 

tepelné energie způsobem a v termínu stanoveném v nařízení vlády. Nepožádá-li zákazník 

o zohlednění příspěvku na teplo nebo nedoloží předané údaje ve stanoveném termínu, právo 

na zohlednění příspěvku na teplo zaniká. Zákazník v domě s byty je povinen požádat o 

zohlednění příspěvku na teplo podle věty první. 

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní 

plyn a teplo 

ČÁST TŘETÍ – PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO 

§ 20 - Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem, držitelem licence na výrobu nebo 

rozvod tepelné energie a operátorem trhu a termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na 

výrobu nebo rozvod tepelné energie u operátora trhu 

(1) Zákazník v teplárenství podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence 

na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zdroji tepelné energie nebo rozvodnému 

tepelnému zařízení je připojeno jeho odběrné tepelné zařízení, se kterým měl držitel licence na 

výrobu nebo rozvod tepelné energie sjednanou dodávku tepelné energie, do 30. listopadu 

2022 

(2) Zákazník v teplárenství rovněž může předat žádost o zohlednění příspěvku na teplo a údaje 

podle odstavce 1 na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů držitel licence na 

výrobu nebo rozvod tepelné energie zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách. Pokud 

držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie neprovozuje elektronický systém pro 

předávání požadovaných údajů ani nezveřejnil elektronický kontakt, podá zákazník v 



teplárenství žádost o zohlednění příspěvku na teplo a údaje podle odstavce 1 prostřednictvím 

datové schránky držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo v listinné 

podobě doručené držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie na adresu jeho sídla 

nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách.  

Formulář ke stažení: Formulář – žádost zákazníka v domě s byty a zákazníka domácnosti v rodinném domě 

o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za teplo [docx, 44 kB] 

Adresa distributora tepla:  

TEPLO Kopřivnice s.r.o. 

Štefánikova 1163 

74221 Kopřivnice 

Datová schránka:   9se6vbq  

Odkazy: 

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---269019/  

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-

458   

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn 

a teplo: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-263  
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