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Dobrá zpráva: MVV Energie CZ zlevňuje!
Prvními dodavateli tepla v České republice, kteří reagovali Stránka / Page
na snížení cen některých paliv jsou Teplárna Liberec, a.s. a 1 z 3
Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Další společnosti ve
skupině MVV Energie CZ je budou následovat. Zákazníci
společností ENERGIE Holding a.s. a ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s. se tak také dočkají nižších cen tepla.

Počínaje prvním lednem 2009 budou domácnosti
v některých městech skupiny MVV Energie CZ odebírat
levnější teplo a teplou vodu než dosud. Důvodem ke
snížení cen v Liberci, Jablonci nad Nisou a Lounech je
klesající cena ropy, která se přímo promítá do ceny
topných olejů. „V Lounech bude cena od 1.1.2009 snížena
o 23 Kč/GJ. Domácnosti tedy při běžné spotřebě 40 GJ za
rok ušetří asi 920 Kč,“ potvrdil snížení cen v Lounech Ing.
Bohumír Fíla, předseda představenstva ENERGIE Holding
a.s., která zde teplo vyrábí a dodává. „V Mimoni a
Litoměřicích, kde je spalováno uhlí, se oproti jiným
dodavatelům tepla v republice ceny zatím nijak nezmění.
Energetický trh a ceny paliv, které tvoří přes 60%
výsledné ceny samozřejmě sledujeme neustále. Ceny
vstupů se pro nás neustále zvyšují, my se ale snažíme
zafixovat cenu pro zákazníky co nejdéle. Naši odběratelé
se tedy i v novém roce mohou těšit na stejnou cenu tepla,
jaká je v letošním a zatím mohou šetřit,“ dodal Ing.
Bohumír Fíla.
V České Lípě se cena pro domácnosti sníží zatím zhruba o
10 Kč/GJ, představenstvo společnosti o tom rozhodlo
minulý týden. „V České Lípě je pro výrobu použit zemní
plyn a jeho ceny by se měly snižovat. Proto jsme rozhodli
již od 1. ledna ceny pro domácnosti mírně snížit a pár set
korun domácnostem na energiích i v tomto městě ušetřit,“
upřesňuje Ivan Urban, ředitel a člen představenstva
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společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Oznámení o
nové ceně i s ceníky rozeslala společnost v těchto dnech.
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„Dodávky paliv zajišťuje MVV Energie CZ centrálně pro
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všechny společnosti ve skupině na základě výběrových
řízení. Nyní se nám podařilo podepsat novou smlouvu na
dodávky uhlí na příští čtyři roky a máme tak zajištěn
dostatek paliva na příští sezóny. Co se týče topných olejů,
do jejich ceny přímo vstupuje průměrná cena ropy za
posledních šest měsíců. A cena dodávek ropy je i přes její
pokles v posledních měsících stále nad úrovní roku 2007.
Je nutné si také uvědomit, že náklady na paliva a další
energie, které je třeba při výrobě tepla (elektřina a voda),
tvoří u mnohých teplárenských společností více než 60%
z konečné ceny. Pohyb cen tepla je tedy přímo závislý
především na cenách těchto paliv,“ konstatuje Ing. Václav
Hrach, Ph.D., jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o.
O snížení cen tepla od 1. ledna 2009 rozhodly a své
odběratele informovaly jako první Teplárna Liberec, a.s. a
Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Díky tzv.
dvousložkovému systému účtování zde zaznamenají
snížení variabilní složky v řádu 40 Kč/GJ všichni odběratelé
na sekundárních rozvodech.

Společnost MVV Energie CZ s.r.o. byla založena v říjnu
1993. Od roku 1999 je dceřinou společností německého
energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v
Mannheimu v SRN. Skupina MVV Energie CZ působí v 15
městech České republiky. Zákazníky MVV Energie CZ jsou
nejenom obyvatelé a terciární sféra, ale také průmyslové
podniky, které skupina zásobuje energiemi a dodává jim MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
další služby.
130 00 Praha 3
ENERGIE Holding a.s. vyrábí a dodává tepelnou energii ve
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leden 2007, kdy došlo k převzetí odkoupeného majetku
provozních jednotek v Mimoni, Lounech a Litoměřicích.
Zároveň byl také odkoupen 70% akcionářský podíl Stránka / Page
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v Teplárně Liberec, a.s.
Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. byla
založena městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem v
únoru 1996. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zásobuje
dodávkami tepelné energie a teplé užitkové vody téměř
11tis. domácností ve městě Česká Lípa. Dodávky jsou
zajištěny také pro školy, úřady, obchodní centra a další
subjekty ve městě, přičemž celkově je dálkovým
vytápěním zajištěno asi 70% na trhu vytápění ve městě.
MVV Energie CZ transakcí v letošním roce zvýšila svůj
akcionářský podíl na majoritních 94,99% z původních
35%. Město Česká Lípa je držitelem zbývajících 5,01%
akcií.
- KONEC -
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