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Stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2023 

 

Na základě výsledků předběžné kalkulace, při zohlednění předpokládaných ekonomicky oprávněných 

nákladů (proměnných i stálých), přiměřeného zisku a předpokládaného množství tepla, které dodavatel 

předpokládá, že bude dodáno s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích, stanovuje dodavatel 

předběžnou cenu tepla pro rok 2023 ve výši 629,27 Kč / GJ bez DPH. 

Předběžná cena pro rok 2023 vychází vyšší než předpokládaná cena tepla pro rok letošní, tj. rok 2022, 

která byla stanovena v hodnotě 570,12 Kč/GJ bez DPH. V předpokládané ceně tepla pro rok 2023 je 

zohledněno zvýšení výkupních cen dřevní štěpky a také předpokládané inflační zvýšení některých 

ekonomicky oprávněných nákladů. Konečnou výši ceny tepla může mírně ovlivnit i rozdíl v množství 

skutečně prodaného tepla oproti předpokladu, ve vztahu k objemu stálých nákladů. V předpokladu pro rok 

2023 je použito aktualizované množství prodaného tepla = 55 000 GJ, které odpovídá průměru několika 

posledních let. V případě neočekávaných událostí na trhu s energiemi budeme odběratele o případných 

změnách neprodleně informovat. Upozorňujeme, že vzhledem k současné nepředvídatelné situaci na trhu 

s energiemi a pokračující inflaci se výsledná cena může měnit. 

Výsledná cena tepla za kalendářní rok 2023 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné 

kalkulace za kalendářní rok 2023, při zohlednění skutečné výše ekonomicky oprávněných nákladů 

(proměnných i stálých) a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. 

Výsledná kalkulace bude vždy provedena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným 

cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.  

Předběžná cena byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne 16. 11. 2022 a je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady. 

V příloze tohoto dopisu posíláme i nové oznámení o stanovení výše záloh na dodávku tepla na rok 2023. 

V případě požadavku ze strany odběratelů lze po dohodě s dodavatelem výše jednotlivých záloh kdykoliv 

upravit. 

 

 

V Dobrušce dne 25. 11. 2022 

                                                                                    Jan Pavlíček, ředitel 

 


