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        Dne 7.11.2022 
 
 

Věc: Odhad ceny tepla pro rok 2023 – třetí sdělení. 
 
Vážení, 
  Jak jsme vás již informovali elektronickou poštou dne 19.5.2022 a potom 4.8.2022 k 
očekávanému navýšení cen tepla pro rok 2023, rádi bychom Vám v tímto upřesnili náš 
současný odhad ceny tepla za 1 GJ pro rok 2023. 
 
  S ohledem na vývoj událostí na trhu se zemním plynem. zejména pak s ohledem na 
opatření vlády ČR o zastropování cen energií, jsme provedli nový (zatím nezávazný) propočet 
ceny tepla pro rok 2023. Vycházíme přitom z předpokládané ceny za 1 MWh zemního plynu 
ve výši 2 500,- Kč (bez DPH). Zároveň předpokládáme úsporu odebraného tepla na straně 
odběratelů ve výši 15%. 
Za těchto dvou předpokladů se dá očekávat, že cena 1 GJ dodaného tepla pro rok 
2023 vzroste na cca 1 350 Kč/GJ (včetně DPH 10%).   
Proti letošním 506 Kč/GJ se jedná o navýšení ceny za jeden GJ zhruba 2,6 krát. 
Při započtení očekávaných úspor na straně spotřeby tepla, by zálohy vzrostly asi 2,25 krát. 
 
  Plyn na rok 2023 máme již nakoupený. V tuto chvíli čekáme na formulář, pomocí kterého 
budeme dodavateli zemního plynu komunikovat spotřebu plynu pro výrobu tepla. Tím pro 
nás dojde také ke stvrzení našich předpokladů. 
Nové přílohy ke smlouvám pro rok 2023 spolu s novým rozpisem záloh Vám pošleme 
počátkem prosince 2022. 
 
Věříme, že po předchozích katastrofických scénářích je tato zpráva alespoň o trochu 
příznivější. I když jsme si vědomi toho, že pro řadu domácností budou ceny i tak hodně 
vysoké. 
 
Stále platí naše předchozí doporučení, tj. domluvit se v rámci jednotlivých SVJ na zvýšení 
záloh již nyní v r. 2022 (jako určitá forma spoření na horší časy) a potom také na převodu 
případných přeplatků za rok 2022 do záloh na rok 2023. Vyúčtování tepla za rok 2022 
očekávejte počátkem února 2023. 
 
S přátelským pozdravem  
 
     Ing. Jaroslav Lamač, v.r.      
        Vedoucí kotelny 
Teplo Hodkovice n.M. s.r.o. 
   Tel.:  +420 602 344 162 

Všem odběratelům tepla 
od společnosti 
Teplo Hodkovice n. M. s.r.o.  


