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Cena tepla pro domácnosti klesne příští rok o další 

desetikorunu 

Teplárna Liberec snižuje cenu tepla pro domácnosti na příští 

rok na 650 Kč/GJ. Projekt GreenNet přinese úspory ztrát, které 

podpoří příznivou cenovou politiku teplárny z posledních let. 

Zvýšení ceny zemního plynu ovlivní jen cenu tepla pro primární 

zákazníky. O teplo z nového horkovodu do Pavlovic je zájem, 

jeho kapacita je téměř vyčerpaná.  

„Držíme slib, který jsme dali našim věrným zákazníkům. Podle 

dohody o společném postupu mezi akcionáři zaplatí všechny 

domácnosti s pětiletou smlouvou příští rok za teplo 565 Kč/GJ bez 

DPH. Tato cena neodpovídá skutečným nákladům na výrobu tepla, 

ale tento rozdíl by měly v příštích letech pokrýt efekty z úspory ztrát 

projektu GreenNet,“ řekl předseda představenstva Teplárny Liberec 

Vladimir Kravjansky. 

V posledních letech dochází k dlouhodobé změně klimatu, která 

s sebou přináší menší celoroční potřebu tepla. Náklady na jeho 

distribuci zůstávají stejné. Primárním zákazníkům se z tohoto 

důvodu pro příští rok zvyšuje pevná část ceny tepelné energie. Ve 

spojení se zvýšením ceny zemního plynu pro ně bude tato změna 

znamenat malé navýšení fixních nákladů ceny tepla.     

 „Příznivý vliv na cenu tepla by měl mít projekt GreenNet, jehož 

výstavba je teď ve své polovině. Oproti původním parovodním 

rozvodům bychom měli výrazně ušetřit na ztrátách. O teplo 

z nového horkovodu je větší zájem, než jsme čekali. Čtyři nové 

developerské projekty společně se současnými zákazníky prakticky 

vyčerpaly kapacitu větve do Pavlovic,“ dodal Petr Heincl, 

místopředseda představenstva.  

 

Teplárna Liberec zásobuje na čtrnáct tisíc libereckých domácností, desítku 

průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování 

teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny 

MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro dodávky tepla používá v 

posledních letech z vetší části energii vyrobenou v přilehlém zařízení na 

energetické využití odpadů – TERMIZO a z menší části energii ze zemního plynu. 

Teplárna Liberec tak výrazně přispívá k zachování zdravého životního prostředí. 

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností  

s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV 

Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou 

společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v 

Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce 

tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a 

energetické využití odpadu. 


