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Polovina zákazníků liberecké teplárny už 

přistoupila k výhodnějším cenám tepla. 

Další krok k podpisu pětileté smlouvy 

udělalo i město Liberec 

Již během prvních čtyř týdnů získala Teplárna Liberec pro své 

nové smlouvy s věrnostním zvýhodněním polovinu svých 

zákazníků. Ostatní zákazníci mají čas na uzavření nových smluv 

do konce prosince letošního roku. Průměrná domácnost ušetří 

v příštím roce přes tři tisíce korun. 

„Téměř patnáctiprocentní sleva a jednosložkový způsob vyúčtování 

se setkávají s obrovským zájmem našich zákazníků. Ke konci 

listopadu jsme mluvili takřka se všemi zákazníky a polovina z nich 

nám přislíbila podpis nové smlouvy, a to převážně na 5 let. Ostatní  

o naší nabídce jednají a rádi bychom se s nimi dohodli ještě před 

vánočními svátky,“ řekla místopředsedkyně představenstva Jitka 

Holčáková. 

Teplárna Liberec nabízí svým zákazníkům na sekundární síti 

produkt „Levnější teplo 2016“ s jednosložkovou cenou a  

s každoroční slevou 14,5 % při uzavření pětileté smlouvy. Roční 

kontrakt pak přináší cenu o 3 % nižší, než je standardní cena pro 

rok 2016. 

Zastupitelé minulý týden odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na 

dodávku tepla pro objekty města na příštích pět let. „Vnímám 

pozitivně, že polovina zákazníků se chystá podepsat novou 

smlouvu. Je to dobrý indikátor, že jsme rozhodli dobře a že podpora 

centrálního vytápění v Liberci je cesta správným směrem,“ řekl 

primátor města Tibor Batthyány.  

Teplárna Liberec zákazníkům nadále garantuje kompletní službu  

– kromě tepla nabízí v ceně také nepřetržitý monitoring provozu 

jednotlivých částí sítě centrálního zásobování, nonstop havarijní 

pohotovost, celoroční správu a údržbu technologických zařízení a 

poradenství týkající se spotřeby a vyúčtování.  

 

Teplárna Liberec zásobuje více než patnáct 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 výrobu tepla používá v posledních letech 

téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na 

energetické využití odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá 

k zachování zdravého životního prostředí. 
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Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných 

společností s působností v patnácti městech České republiky, 

především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická 

nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání 

pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto 

„Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce 

tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba 

elektrické energie a energetické využití odpadu. 
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