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Dohoda o ceně za dodávky tepla z plynových kotelen a CZT na rok 2019
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…..….………………

Důvodová zpráva
Dodavatel tepla a správce tepelné sítě ZVVZ ENERGO s.r.o., Sažinova 888, 399 01 Milevsko
předložila ke schválení „Dohodu o ceně“ na dodávku tepelné energie pro období 01.01.201931.12.2019. Ceny za teplo jsou stanoveny na základě Cenových rozhodnutí ERÚ a platných
předpisů. V cenách jsou zahrnuty dle vyjádření ZVVZ Energo s.r.o. pouze uznatelné náklady.
U CZT a ohřevu TV dochází pro rok 2019 ke zvýšení ceny o 1,5 %, ( z ceny 538,- na 546,Kč bez DPH), a to zejména kvůli zateplování objektů, kdy firmě zůstávají fixní náklady
v téměř stejné výši, ale počet odebraných GJ se každoročně snižuje. Dochází ale i k mírnému
nárůstu fixních nákladů na výrobu tepla, zejména z důvodu opětovného zvýšení mzdových
nákladů firmy.
U ceny tepla z plynových kotelen dochází ke zvýšení ceny o 4,7 %, tj. z 582,- Kč na 609,30
Kč (cena bez DPH) za 1 GJ, což je navýšení ceny vč. DPH o 31,40 Kč za 1 GJ.
Dle zjištění OISM ceny navrhované ZVVZ ENERGO s.r.o. se zvyšují rychlejším tempem než
v ostatních městech. Např. CZT meziročně 2016-2017 - Milevsko zvýšení o 24,22 Kč, Písek
zvýšení o 10,17 Kč, Č. Budějovice zvýšení o 5,- Kč, Strakonice snížení ceny o 9,20 Kč, Tábor
zvýšení o 2,88 Kč.
Stanovisko OISM:
Z důvodu, že se ceny tepla z CZT i plynových kotelen v Milevsku zvyšují rychlejším tempem
než v ostatních městech, kde naopak dochází i ke snižování cen, doporučuje OISM při
stanovování ceny na další roky vyžádat si od firmy ZVVZ Energo s.r.o. podrobnější
informace ohledně hospodaření a stanovování cen – například cenové kalkulace.
Poznámka: CZT – centrální zásobování teplem, tj dodávka tepla z kotelny umístěné v ZVVZ
TV – teplá voda
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