
Základní podmínky dodávky tepla
s platností od 1.1.2014

DODATEK č. 01 / 2015
s platností od 1.1.2015

Stanovení dvousložkové ceny v případě zřízení alternativního zdroje pro otop
__________________________________________________________________________

II.  CENOVÁ PRAVIDLA A CENÍK
__________________________________________________________________________

A.  Úvod
_____________________________________________________________________________________________________

odst. 4. Jednosložková sazba je u primární sítě využívána pouze výjimečně, 
původní znění např. u velmi malých odběrů. V ostatních případech dodávek tepelné 

energie je využíváno pouze jednosložkové sazby za skutečně 
odebrané množství.

odst. 4. Jednosložková sazba je u primární sítě využívána pouze výjimečně, 
nové znění např. u velmi malých odběrů. Při dodávkách tepelné energie ze 

sekundární sítě se zpravidla využívá jednosložková cena. Výjimky 
nastávají v případě, kdy je změněn způsob vytápění spočívající 
v instalaci nového zdroje tepla a ponechání domovní předávací stanice 
(DPS) jako alternativní zdroj tepla pro otop. 

__________________________________________________________________________

B.  Cenová pravidla
__________________________________________________________________________

článek 5 Cena tepla na výstupu z výměníkové stanice (pára-voda) a
původní znění navazujících rozvodů (sekundární síť I) je jednosložková a platí za 

předpokladu, že technologické zařízení stanice a rozvody jsou 
ve vlastnictví nebo pronájmu dodavatele a zařízení odběratele (DPS, 
OPS) navazuje přímo na zařízení dodavatele.

článek 5 Cena tepla na výstupu z výměníkové stanice (pára-voda) a
nové znění navazujících rozvodů (sekundární síť I) je zpravidla jednosložková a 

platí za předpokladu, že technologické zařízení stanice a rozvody jsou 
ve vlastnictví nebo pronájmu dodavatele a zařízení odběratele (DPS, 
OPS) navazuje přímo na zařízení dodavatele.

článek 6 Cena tepla na vstupu do objektu je jednosložková (sekundární síť II) a
původní znění platí za předpokladu, že:

článek 6 Cena tepla na vstupu do objektu je zpravidla jednosložková
nové znění (sekundární síť II) a platí za předpokladu, že:



článek 7 Způsob fakturace: Cena za dodávku tepla se účtuje formou 
původní znění jednoduché nebo složené sazby (jednosložková nebo dvousložková 

cena). Způsob fakturace určuje dodavatel. Jednoduchá cena je tvořena 
platem za skutečně odebrané teplo (Kč/GJ) a je využívána pro 
sekundární rozvody.

Dvousložková cena je tvořena součtem položek:
a) cena za sjednané množství tepla – Kč/GJsj – (stálý plat), 

do kalkulace ceny jsou zahrnuty náklady stálé
b) cena za odebrané množství tepla – Kč/GJod – (plat za odebrané 

množství), do kalkulace jsou zahrnuty náklady proměnné

článek 7 Způsob fakturace: Cena za dodávku tepla se účtuje formou 
nové znění jednoduché nebo složené sazby (jednosložková nebo dvousložková 

cena). Způsob fakturace určuje dodavatel. Jednoduchá cena je tvořena 
platem za skutečně odebrané teplo (Kč/GJ).

Dvousložková cena pro primární rozvody je tvořena součtem položek:
a) cena za sjednané množství tepla – Kč/GJsj – (stálý plat), do 

kalkulace ceny jsou zahrnuty náklady stálé
b) cena za odebrané množství tepla – Kč/GJod – (plat za odebrané 

množství), do kalkulace jsou zahrnuty náklady proměnné

Dvousložková cena pro sekundární rozvody se přiznává v případě 
využívání CZT jako alternativního zdroje vytápění a platí pro odběrná 
místa s výkonem předávací stanice vyšším než 25 kW a je tvořena 
součtem položek:
a) cena za sjednaný výkon – Kč/kW – (stálý plat), do kalkulace ceny 

jsou zahrnuty náklady stálé
b) cena za odebrané množství tepla – Kč/GJod – (plat za odebrané 

množství), do kalkulace jsou zahrnuty náklady proměnné

článek 8 Stálý plat za sjednané množství tepla se stanoví jako součin 
původní znění sjednaného množství tepla (GJsj) dle vzájemně odsouhlaseného 

diagramu a ceny (Kč/GJsj) za sjednané množství tepla. Z důvodu 
zrovnoměrnění plateb bude stálá platba účtována:
a) 1/12 roční platby každé fakturační období (kalendářní měsíc –

primární rozvody
b) 1/8 roční platby v měsících 1-5 a 10-12 pro odběry ÚT a smíšené 

odběry 1/12 roční platby v měsících 1-12 pro odběry TUV

článek 8 Stálý plat za sjednané množství tepla pro primární rozvody se stanoví
nové znění jako součin sjednaného množství tepla (GJsj) dle vzájemně 

odsouhlaseného diagramu a ceny (Kč/GJsj) za sjednané množství 
tepla. Z důvodu zrovnoměrnění plateb bude stálá platba účtována jako 
1/12 roční platby za každé fakturační období (kalendářní měsíc).

Stálý plat za sjednaný výkon pro sekundární rozvody se stanoví jako 
součin sjednaného výkonu (kW) a platem za sjednaný výkon (Kč/kW).
Z důvodu zrovnoměrnění plateb bude stálá platba účtována jako 1/12 
roční platby každé fakturační období (kalendářní měsíc).



článek 10 U odběrných míst, kde byl odběrový diagram sjednán z technických
původní znění parametrů, bude do doby, než bude známa roční historie odběrného

místa, dodávka tepla účtována měsíčně v dvousložkové ceně dle 
skutečně odebraného množství v obou složkách, tj. cena za sjednané 
množství tepla (Kč/GJsj) a cena za odebrané množství tepla (Kč/GJod) 
a odběrový diagram nebude vyhodnocován.

článek 10 U odběrných míst napojených na primární rozvody, kde byl odběrový
nové znění diagram sjednán z technických parametrů, bude do doby, než bude 

známa roční historie odběrného místa, dodávka tepla účtována 
měsíčně v dvousložkové ceně dle skutečně odebraného množství 
v obou složkách, tj. cena za sjednané množství tepla (Kč/GJsj) a cena 
za odebrané množství tepla (Kč/GJod) a odběrový diagram nebude 
vyhodnocován.

V případě odběrných míst napojených na sekundární rozvody vychází 
stálý plat ze sjednaného výkonu, který je uveden v technických 
parametrech, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

článek 14 Při porušení dodávek tepla ze strany odběratele a v případě, že je 
původní znění uplatňována dvousložková cena, platí odběratel plat za sjednané 

množství v plné výši, pokud se s dodavatelem písemně nedohodne 
na změně smlouvy dle Základních podmínek dodávky tepla Teplárny 
Tábor, a.s..

článek 14 Při porušení dodávek tepla ze strany odběratele a v případě, že je 
nové znění uplatňována dvousložková cena pro primární rozvody, platí odběratel 

plat za sjednané množství tepla v plné výši, pokud se s dodavatelem 
písemně nedohodne na změně smlouvy dle Základních podmínek 
dodávky tepla Teplárny Tábor, a.s..

V případě sekundárních rozvodů platí odběratel plat ze sjednaného 
výkonu.

článek 15 Ukončí-li odběratel v průběhu roku odběr tepla při splnění podmínek 
původní znění uvedených v VOPDT a je uplatňována dvousložková cena, hradí 

odběratel alikvotní část z platu za sjednané množství tepla dle údajů 
sjednaného odběrového diagramu do doby, kdy dodávka tepla byla 
prokazatelně ukončena a pracovníky dodavatele byla provedena 
opatření znemožňující neoprávněné pokračování odběru. Za toto 
období bude provedeno vyhodnocení odběrového diagramu 
v návaznosti na jednosložkovou sazbu. Tento postup bude uplatňován 
i v případě provedení změny sjednaného množství v odběrovém 
diagramu nebo změny dodávky tepelné energie v návaznosti na 
úroveň jejího předání (primár-sekundár).

článek 15 Ukončí-li odběratel v průběhu roku odběr tepla při splnění podmínek 
nové znění uvedených v VOPDT a je uplatňována dvousložková cena pro primární 

rozvody, hradí odběratel alikvotní část ze stálého platu za sjednané 
množství tepla dle údajů sjednaného odběrového diagramu do doby, 
kdy dodávka tepla byla prokazatelně ukončena a pracovníky 



dodavatele byla provedena opatření znemožňující neoprávněné 
pokračování odběru. Za toto období bude provedeno vyhodnocení 
odběrového diagramu v návaznosti na jednosložkovou sazbu. Tento 
postup bude uplatňován i v případě provedení změny sjednaného 
množství v odběrovém diagramu nebo změny dodávky tepelné energie 
v návaznosti na úroveň jejího předání (primár-sekundár).

Ukončí-li odběratel v průběhu roku odběr tepla při splnění podmínek 
uvedených v VOPDT a je uplatňována dvousložková cena 
pro sekundární rozvody, hradí odběratel alikvotní část ze stálého platu 
ze sjednaného výkonu do doby, kdy dodávka tepla byla prokazatelně 
ukončena a pracovníky dodavatele byla provedena opatření 
znemožňující neoprávněné pokračování odběru. Tento postup bude 
uplatňován i v případě provedení změny rozsahu sjednaného výkonu 
(kW).

                                                                                       Teplárna Tábor, a.s.           
                                                                                          Ing. Tomáš Paur v.r.                                                                             




