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        Dne 4.8.2022 
 
 

Věc: Očekávané navýšení cen tepla pro rok 2023 – druhé upozornění. 
 
Vážení, 
  Dne 19.5.2022 jsme vám posílali e-mailem první upozornění k očekávanému navýšení cen 
tepla pro rok 2023. Na konci května 2022 jsme podepsali smlouvu s novým dodavatelem 
plynu pro rok 2023 (ČEZ Esco a.s.).  Tím jsme získali přístup k dennímu pohybu cen na burze 
s možností sami si zvolit moment nákupu plynu pro 2023. Cena plynu však od počátku roku 
neustále roste, kdy jedna špatná zpráva je následována druhou, ještě horší. Situaci jistě 
vnímáte z médií. Z našeho pohledu je to úplná katastrofa!!! 
 
Dosud jsme pro nákup plynu volili vyčkávací taktiku s vírou, že se situace trochu uklidní a 
ceny plynu poklesnou. Bohužel tomu tak není!  
Současná cena za 1 MWh plynu se pro nás pohybuje kolem 4 500 Kč bez DPH.  
To je něco, co jsme si nedávno neuměli vůbec představit. Je to 10x více, než platíme za plyn 
v letošním roce!!! (442 Kč/MWh).  
Při takovéto ceně zemního plynu by vzrostla odhadovaná cena za 1 GJ dodaného 
tepla z letošních 506 Kč na cca 2050 Kč (včetně DPH). Čili 4x.  
V kalkulaci předpokládáme, že nám dodavatel elektřiny dodrží fixní ceny nasmlouvané i pro 
rok 2023 a také počítáme s 15% úsporou spotřeby tepla z důvodu vysoké ceny. 
 
Naše vyčkávací taktika pro nákup plynu na rok 2023 se bohužel nepotkává s očekávaným 
poklesem ceny a čas pro nákup se nám rychle krátí. Budeme tedy muset s největší 
pravděpodobností nakoupit plyn i za takto šílenou cenu. 
 
Chceme vás tímto informovat o vývoji a předpokladech ceny pro rok 2023, abyste mohli na 
nepříjemnou změnu připravit konečné odběratele. Z doporučení, které se k nám dostávají 
např. od  Asociace dodavatelů tepla, je pro vás na zváženou např. zvýšení záloh za teplo od 
koncových odběratelů již ve zbytku letošního roku. Přeplatky z r. 2022 by se pak převedly do 
roku 2023. K tomu bude nutné uzavřít v rámci SVJ potřebné dohody. Podle posledních zpráv 
naše vláda také připravuje finanční podporu rodinám určenou pro kompenzaci nárůstu cen 
energií.   
 
Je nám velmi líto, že vás nemůžeme potěšit příznivější zprávou.  
 
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.  


