
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO – ÚSPORNÝ TARIF 

 

 

 

Vzhledem k množícím se dotazům o aktuálním stavu přípravy vládního příspěvku na úhradu 
nákladů za teplo, níže uvádíme nejčastější dotazy, které ze strany našich zákazníků zaznívají a 
odpovědi na ně z naší strany. 

 

Koho se příspěvek bude týkat? 

Příspěvek se týká domácností odebírajících teplo v bytech nebo rodinných domech.  

Nárok na něj nemají zákazníci odebírající teplo v nebytových prostorách (školy, kanceláře, 
úřady, kulturní zařízení, atd.). 

 

V jaké výši bude vyplácen příspěvek na úhradu nákladů za teplo? 

V současnosti je platné vládní nařízení, které stanovuje příspěvek na úhradu nákladů za teplo 
ve výši 4 500 Kč na 1 bytovou jednotku, případně rodinný dům. 

 

Kdy bude tento příspěvek vyplacen? 

Příspěvek by měl být zohledněn v zálohových platbách na teplo za období únor, březen a 
duben 2023. O tento příspěvek Vám tedy budou sníženy zálohy v uvedeném období. 

 

 

Co musím udělat pro to, abych příspěvek obdržel? 

Ze strany zákazníka je třeba podat žádost o zohlednění příspěvku svému dodavateli tepla do 
30.11.2022. Forma a rozsah formuláře je stanovena nařízením vlády.  

Žádost musí vyplnit a podat přímo odběratel tepelné energie, tedy ten, kdo má s naší 
společností uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie. V případě bytových domů se tedy 
jedná o společenství vlastníků jednotek či bytová družstva, nikoliv vlastníky jednotlivých 
bytových jednotek. 

Abychom Vám vyšli co nejvíce vstříc, maximum informací, které o Vás máme, jsme do 
formuláře předvyplnili. Předvyplněný formulář naleznete v příloze tohoto dopisu. 

Za správnost a úplnost uvedených údajů zodpovídá odběratel, proto si prosím pečlivě 
zkontrolujte správnost veškerých předvyplněných údajů, zejména počet bytových jednotek; 
chybějící údaje prosím doplňte. V případě, že vše souhlasí, prosím formulář podepište.  
Formulář může podepsat pouze oprávněná osoba za odběratele, v případě právnické osoby je 
třeba podepsat v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.  

 



V případě jakýkoliv problémů se prosím obraťte na paní Špidlíkovou (mob.: 777 709 137  e-
mail: spidlikova@zt-blansko.cz), která Vám s vyplněním ochotně pomůže. Případně na našich 
webových stránkách www.zt-blansko.cz v sekci novinky, naleznete prázdný formulář 
v editovatelném formátu, který můžete vyplnit. 

 

Vyplněný a podepsaný formulář je možné zaslat jedním z následujících způsobů: 

- Scan vyplněného a podepsaného formuláře zaslat na e-mailovou adresu spidlikova@zt-

blansko.cz 

- Scan vyplněného a podepsaného formuláře zaslat prostřednictvím datové schránky (76m9t9s) 

- Originál dokumentu zaslat poštou nebo doručit osobně do sídla naší společnosti 

 

Z důvodů stále probíhajících změn a nejasností ohledně této vládní podpory, doporučujeme 
vyčkat se zasláním formulářů až do druhé poloviny listopadu, kdy by už měly být vysvětleny 
všechny nejasnosti a nemělo by docházet k dalším změnám. 
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