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Zálohy na topení a teplou vodu nebudou
jednotliqým uživatelŮm bytů zatím
zr4yšovány do konce roku 2022.
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věc: Úprava předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro rok 2022

Yážený odběrateli,

V dŮsledktr současné tulbulentní situace na trzích s energiemi a s tím souvisejícími
extrémními změnami cen na energetických trziclr a jejich výraznými výkyvy během velmi
krátkých období způsobených především dopady stále trvajícího válečného konfliktu v Evropě
jsme nuceni od 1.1t.2022 upravit předběžně kalkulovanou cenu tepelné energie pro rok 2022.
Podmínky regulace cen v teplárenství vydané Energetickým regulačním úřadem umožňují tyto
výŠe popsané významné změny vstupních proměnných nákladů, respektive nákladů na palivo,
promítnout do cen tepelné energie i v průběhu kalendářního roku,

Musíme vám proto oznámit, že v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4l202t ze dne
16.9.2021 bude od t.ll2022 předběžně kalkulovaná cena tepelné energie pro rok 2022
upravena na 1 705,- Kč/GJ bez DPH a tedy 1 875,- Kč/GJ s DPH.

O této úpravě jsme již informovali i ERÚ.

Abychom předešli výrazným nedoplatkům, navrhujeme Vám zvážit možnost úpravy
záloh od 1.1I.2022 (např. o cca2OoÁ) i proto, že nelze počítat s příspěvkern na teplo (4 500,_ Kč
na bytovor"r jedrrotku) dle rrařízerrí vlády ě.263/2022Sb,Vláda zrušila dne 5.10.2022 platnost
tohoto naŤízení,

Souěasně Vás, v souladu s vládním prohlášením o nutnosti úspor, žádáme o zváženi
možnosti snížit odběrové množství.

Naše spoleěnost v těchto*chvílích monitoruje možnosti dotací a podpor vč. zastropování
cen plynu a el. energie dle nařízení vlády ó, 29812022 Sb. Prověřujeme i možnost využiti tzv.
dočasného krizového rámce. Konkrétní závéty samozřejmě zohledníme při předběžné kalkulaci
ceny TE pro rok 2023 ataké při výsledné kalkulaci ceny zarck2022.

V případě Vašeho zájmu o změnu odběrového množství, výše zálohy, konzultaci k ní
nebo jinou informaci nás kontaktujte na výše uvedeném telefonu nebo na emailu:
lrort@r dkservis. cz nebo ivo. hort@.seznam. cz.
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