
Kalkulace tepelné energie 2016

Plánovaná cena 1 GJ na rok 2016 je ve výši 597,91 Kč / GJ vč. DPH. Do této kalkulace byla již zahrnuta 
snížená cena zemního plynu, o které jsme Vás informovali. Přestože celkové plánované množství 
dodané tepelné energie je výrazně nižší, nedošlo k nárůstu ceny 1 GJ na rok 2016.

Tuto cenu však nelze porovnávat s předběžně kalkulovanou cenou na rok 2015, ale pouze  s výslednou 
cenou. Tuto za rok 2015 ještě neznáme. Lze ji však porovnat s výslednou cenou za rok 2014 ( 613,62 
Kč/GJ vč. DPH), kde je již patrné její snížení.

 

Cena za  1 GJ tepelné energie (TE) se v důsledku snižování množství dodávané TE zvyšuje, protože 
provozní a správní náklady pro výrobu zůstávají stejné a snižuje se pouze množství a případně cena 
komoditní složky zemního plynu. Cena za dodaný GJ TE je vypočtena a nikoliv stanovena, a to 
vydělením celkových nákladů dodaným množstvím tepelné energie. Nám se však podařilo obojí , a to 
znamená nejen snížit předběžnou cenu za 1 GJ pro rok 2016 oproti výsledné ceně za rok 2014 , ale 
také snížit množství TE (viz. klimatické změny, ale také a vyregulování systému), takže výsledkem jsou 
nižší platby záloh a to nejen o 5%, ale o více jak 12%, což také souvisí s cenou za  1 GJ tepelné energie 
(TE). 

Celkové plánované náklady v Kč na vytápění Vašeho objektu na rok 2016 lze porovnat  s vyúčtováním 
celkových nákladů za dodávku tepelné energie za rok 2014 a následně za rok 2015. Z tohoto je 
zřejmé, že došlo k výraznému snížení  nákladů a tím i záloh na dodávku tepelné energie na rok 2016.

V příloze zasíláme na Vaši žádost podrobnou kalkulaci ceny tepelné energie ( v Kč/GJ ) na rok 
2016. Jedná o celkové předpokládané     náklady na komplexní výrobu TE v r.2016      pro všechny   
odběratele v cenové lokalitě Praha 3, nikoli jen pro Vaše SVJ.
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