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Teplárn ě Liberec se da ří držet ceny na 
uzdě 
 
Teplárna Liberec drží ceny tepla pro p říští rok na úrovni 
letošního roku. Do ceny promítne jen zvýšenou sazbu  DPH. 
Změna používaného hlavního paliva a p řipojení nov ě 
vystav ěných obchodních center umožnily spole čně s úsporou 
řady provozních náklad ů Teplárn ě Liberec udržet ceny tepla na 
úrovni roku 2009 a hluboko pod úrovní cen ze záv ěru roku 
2008. Tyto faktory pomohly eliminovat vliv poklesu dodávky 
tepla v d ůsledku úsporných opat ření na stran ě odb ěratelů, 
mezi které pat ří především zateplování objekt ů.  
 
„Naše vícepalivová technologie nám dává výhodu oproti ostatním 
teplárnám, které dříve neinvestovaly do diverzifikace palivové 
základny. Možnost rozhodnout se pro levnější z nabízených paliv 
prokázala své výhody v tomto období, kdy ceny zemního plynu pro 
velkoodběratele umožňují plánovat pro příští rok s udržením 
stávajících cen tepla. Zároveň jsme výrazně ušetřili ve svých 
nákladech, a to především v personální oblasti,“ upřesnil 
místopředseda představenstva Tomáš Balcar.  
 
Cena tepla pro domácnosti se tak v příštím roce zvýší jen o 
změněnou sazbu DPH, která se od ledna 2010 zvyšuje z 9 na 10 
procent. Domácnosti tak v příštím roce zaplatí za 1 GJ o necelých 6 
Kč více, což znamená méně než jednoprocentní zdražení oproti 
cenám z druhé poloviny roku 2009. Průměrný zákazník tak vlivem 
tohoto vládního opatření zaplatí měsíčně jen o necelou 
dvacetikorunu více.  
 
S ohledem na snížení odběrů se tak i v příštím roce celková roční 
platba průměrného bytu již několikátý rok nezvýší a bude se 
pohybovat okolo hranice 18,5 tisíc Kč., kde se drží v horizontu 
posledních let (viz. Příloha). „Tato částka odpovídá s ohledem na 
klimatické podmínky Liberce celorepublikovému standardu. 
Investice do úsporných opatření přinášejí tedy investorům z řad 
panelových domů udržení nákladů na teplo v přijatelné výši. 
Stabilita nákladů na vytápění měla obnovit důvěru v korektní vztahy 
mezi Teplárnou Liberec a našimi zákazníky," dodal Balcar  
 

Teplárna Liberec, a.s. zásobuje v Liberci a Vratislavicích nad Nisou 
teplem a teplou vodou na 19 tisíc domácností. V hospodářském 
roce 2008/2009 provedla investiční akce do svých zařízení ve výši 
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35 mil. Kč. Investice směřovaly do rekonstrukce rozvodné sítě ve 
Starých Pavlovicích, do připojení nových zákazníků a v neposlední 
řadě právě do projektu v Rochlicích. 

 

 


