
Ceny tepla pro rok 2023
Společnost Teplospol a.s., která aktuálně obhospodařuje 13 samostatných 
cenových lokalit a vytápí cca 6700 domácností, již rozeslala svým smluvním 
odběratelům nové ceníky tepla pro příští rok. Jde o předběžné (zálohové) 
ceny platné od 1. 1. 2023, které schválilo představenstvo na svém letošním 
říjnovém zasedání.

Průměrné zvýšení činí přibližně 11 %, což bude v průměru kolem 150 Kč 
měsíčně. Pro majitele či uživatele bytu s roční spotřebou tepla 25 GJ pro 
vytápění a ohřev vody to představuje o 1800 Kč více. Vyššího cenového 
nárůstu se dočkají odběratelé lokality J. Hradce a části lokality Kardašovy 
Řečice v důsledku zvýšených nákladů nakupovaného tepla od dodavatelů; 
naopak podprůměrný nárůst cen tepla mohou očekávat odběratelé loka-
lit, míst s plynovými zdroji, jehož ceny a množství má společnost smluvně 
zajištěny. Hlavní vliv na úpravách cen za teplo má růst nákladů - především 
nakupovaného tepla, elektřiny, opravy, apod. V současnosti, ale i po zvýše-
ní jsou ceny tepla od společnosti ve srovnání s jinými místy v ČR značně 
podprůměrné.

Již v tomto roce a od příštího roku řada tepláren, výtopen v republice ceny 
tepla razantně zvýšila nebo se teplo zdražit chystá v řádu několika desítek 
ale i stovek procent. Výjimkou tak nejsou ceny dvojnásobné i trojnásobné 
proti cenám tepla od společnosti Teplospol.

I v této těžké, turbulentní době, kdy zdražuje všechno, se Teplospol snaží 
udržovat ceny tepla v rozumných mezích - pro rok 2023 má dodávky paliv 
a nakupovaného tepla kapacitně zajištěny a výpadků se odběratelé nemusí 
obávat. Další vývoj bude převážně záviset na výši nákladů nakupovaného 
tepla, cenách plynu, elektřiny, vody, … - „situaci na trhu s energiemi, palivy“.

Pro bližší informace k cenám, ale i dalšímu společnost odkazuje na své 
webové stránky: www.teplospol.cz s doporučením je průběžně sledovat.

Teplospol a.s. si udržuje velmi dobrou hospodářskou situaci, průběžně 
investuje do rekonstrukcí tepelných rozvodů pro účely zvýšení efektivnosti 
distribuovaného tepla a sedmý rok po sobě se stala držitelem ratingového 
stupně stability AAA - ocenění nejvyšší důvěryhodnosti od poradenské spo-
lečnosti Dun & Bradstreet. Řadí se tak do vysoce exklusivní skupiny nejvý-
znamnějších společností v České republice.

Všem zákazníkům a obchodním partnerům společnost děkuje 
za přízeň, přeje poklidné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2023.


