Teplospol a.s. – informace
k situaci ve vytápění
Vážení odběratelé,
jedním z důsledků ruské agrese na Ukrajině je prudký růst cen energií, obava z jejich nedostatku a nevyzpytatelný další vývoj na trhu s energiemi.
V této souvislosti bychom chtěli odběratele společnosti Teplospol ujistit, že dodávky
tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou a budou stabilní a bez výpadků.
Vzhledem k vysoké inﬂaci a nárůstům nákladů nakupovaného tepla byl nucen Teplospol s účinností od 1. 8. 2022 přistoupit k mírnému navýšení předběžné ceny tepla
na rok 2022 v Jindřichově Hradci a výraznějšímu pak v Kardašově Řečici. Přesto,
v porovnání s cenami jiných subjektů v rámci České republiky, jsou tyto ceny podprůměrné. V mnoha místech ČR není aktuálně výjimkou cena 1500 Kč/GJ a vyšší, tedy
více jak dvojnásobek ceny, za kterou teplo dodává společnost Teplospol.
Pro zbývající cenové lokality nadále platí předběžné ceny stanovené k 1. 1. 2022
a komplexně bude vše záviset na závěrečném vyúčtování letošního roku – stanovení
cen výsledných, které jsou pro odběratele rozhodné, směrodatné.
Během posledních několika let se ceny tepla od společnosti Teplospol ve všech
lokalitách stabilizovaly.
Společnost je nadále připravena čelit výzvám v podobě případného dalšího zvyšování cen energií, a to díky zarezervované kapacitě dodávek plynu a nakupovaného
tepla za příznivých cenových podmínek od stabilních dodavatelů v lokalitách Jindřichova Hradce (Energetického centra s.r.o., Komtermu Čechy s.r.o.), Českých Velenicích (Bio – Teplo Czechia s.r.o.) a Kardašově Řečici (DELTY a.s.).
V současné době lze jen velmi těžko predikovat ceny tepla na další období. Ty budou záviset na řadě faktorů – především pak na vývoji inﬂace, situaci na trhu s energiemi a spotřebě tepla. Příští rok by však v cenách tepla nic dramatického znamenat
neměl; nicméně pokud by ceny plynu, elektřiny a nakupovaného tepla pro další období zůstaly na současné tržní úrovni, jejich růst se nezastavil a nezačaly klesat, nelze
se bohužel výraznějšího nárůstu cen za teplo úplně vyhnout. Zárukou nepodloženého
zvyšování cen budiž výše disponibilního kapitálu společnosti a akcionářská struktura
tvořená obcemi.
Nadále a nyní i při razantních cenách elektřiny více než kdy platí, že systém centrálního zásobování teplem poskytuje odběratelům jistotu a spolehlivost dodávek tepla
za výhodných cenových relací a společnost jej bude nadále podporovat. Pro další
informace odkazujeme na naše webové stránky: www.teplospol.cz.
Odběratelům a obchodním partnerům děkujeme za pochopení a spolupráci.
Představenstvo společnosti
Teplospol a.s.

