
Teplárny v Liberci a v Jablonci 
významně zlevňují teplo 
Teplárny reagují na pokles cen paliv na světových trzích

Obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou čeká v roce 
2009  poměrně  významné  snížení  ceny  za  teplo. 
Podle  posledních  předpokladů  bude  teplo  levnější 
o více  než  40 korun  na  jeden  GJ.  Průměrná 
domácnost v Liberci nebo v Jablonci (spotřeba kolem 
35 GJ/rok) by tak mohla na teple v následujícím roce 
ušetřit až 1500 korun!

Teplárna Liberec a Jablonecká teplárenská a realitní se na 
úpravy  cen  připravovali  několik  posledních  týdnů. 
Rozhodující je současný pokles cen ropy.  „Při kalkulacích 
cen musíme počítat se zhruba šestiměsíční prodlevou, než 
se úprava projeví přímo na ceně za teplo pro spotřebitele. 
Cena dodávek topného oleje,  ze kterého vyrábíme teplo 
právě v Liberci  a Jablonci  nad Nisou, jsou účtovány tzv. 
vzorcovou  cenou,  do  které  přímo  vstupuje  šestiměsíční 
průměrná  cena  topných  olejů  na  světových  trzích.  Naši  
zákazníci  ve  svém  vyúčtování  díky  dvousložkové  ceně 
přesně  uvidí,  proč  a  jaká  část  ceny  je  upravena,“ říká 
místopředseda  představenstva  Teplárny  Liberec  a  ředitel 
Jablonecké teplárenské a realitní Tomáš Balcar. 

Zlevnění je pro zákazníky v obou městech výrazné. Oproti 
jiným komoditám,  kdy  se  zvyšují  ceny  elektřiny  a  cena 
zemního plynu zatím zůstává bez úprav, znamená úprava 
ceny pro domácnost pokles o 40 Kč/GJ, resp. 44 Kč/GJ.

„Na primárních sítích v Jablonci nad Nisou cena pro větší 
odběratele bude již od 452,- Kč. Na sítích sekundárních se  
cena  na jednotlivých stupních  pohybuje  od 532,-  Kč  do 
595,-  Kč  bez  DPH.  V Liberci  pak  bude  cena  na 
sekundárních  sítích  pro  jednotlivé  stupně  předání  mezi  
559,-  a  603,-  Kč  bez  DPH,“ dodává  Tomáš  Balcar  a 
upřesňuje:  „Nové  ceny  platné  od  ledna  budou  všem 
odběratelům  oznámeny  do  30.  listopadu  2008.  Ceníky 
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budou  samozřejmě  také  v příštích  dnech  zveřejněny  na 
webových stránkách obou společností.“

Obě  teplárny  snížením  ceny  za  teplo,  které  způsobila 
úprava  ceny  paliv  na  světových  trzích,  potvrzují  svůj 
dlouhodobě  prezentovaný  přístup  v cenové  politice. 
„Dlouhodobě deklarujeme, že ceny upravujeme na základě 
změn u cen paliv  na světových  trzích.  Pokud ceny paliv 
šplhají  vzhůru,  tak musíme reagovat  zvýšením variabilní  
složky.  Pokud  naopak  klesají,  jako  v tomto  aktuálním 
případě, tak zlevňujeme,“ říká Tomáš Balcar. 

Ceny za teplo v Jablonci a v Liberci byly i před snížením na 
průměrné  úrovni  v porovnání  s cenami  v jiných  městech 
v České republice. 

Snížení  cen  tepla  v Liberci  a  v Jablonci  vedle  toho 
poukazuje na ještě jeden poměrně zásadní fakt. 

Obě teplárny si  mohou dovolit  snížení  ceny,  neboť teplo 
produkují  z kombinovaných  paliv.  Mohou  tak  flexibilněji 
kalkulovat  a  vytvářet  nejvýhodnější  ceny  pro  své 
odběratele.  „Pokud bychom byli závislí  pouze na jednom 
zdroji,  tak  máme  mnohem  menší  možnost  s cenou 
pracovat,“ vysvětluje Tomáš Balcar. Poukazuje především 
na  aktuální  informace  z médií,  ve kterých  se objevuje 
zvyšování  ceny  za  teplo  od dodavatelů,  kteří  spalují 
například uhlí. 

Oproti  jiným  komoditám  (elektřině  a  zemnímu 
plynu) jsou ceny tepla v těchto městech sníženy jako 
první na energetickém trhu.  

„Domnívám se, že centrální  zásobování  je pro obyvatele 
Liberce i Jablonce nad Nisou tou nejlepší volbou. A aktuální 
úprava ceny to jen potvrzuje,“ doplňuje Tomáš Balcar. 

- KONEC – 
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