Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2019
Společnost Výroba tepla s.r.o. provozuje kotelny v cenové lokalitě města Valašské Klobouky. Na
základě uzavřených smluvních vztahů dodává tepelnou energii pro vytápění a pro ohřev teplé vody
do objektů ve vlastnictví Města Valašské Klobouky, OBZOR, stavebního bytového družstva Slavičín,
společenství vlastníků jednotek domů na území města Valašské Klobouky, objektů ve správě firmy
SARO, a dále příspěvkovým organizacím města, tj. Valašskokloboucké poliklinice, Základní škole,
Mateřské škole, Kulturnímu a vzdělávacímu středisku.
Cena tepelné energie, kterou dodáváme pro všechny naše odběratele na území města se reguluje
formou věcně usměrňovaných cen, dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ), v souladu s dalšími předpisy, zákony a vyhláškami České republiky.
V souladu s platnou legislativou, stanovujeme předběžnou cenu tepla bez DPH pro rok 2019 ve
výši 588,61 Kč/GJ. Při tvorbě ceny vycházíme z průměrné výroby tepelné energie v minulých letech.
Dále respektujeme reálné změny, ke kterým dochází zejména vlivem zateplování domů a staveb,
úspornými opatřeními vlastníků objektů nebo optimalizací vnitřních rozvodů vytápění.
Pro konečné odběratele bude v roce 2019, stejně jako tomu bylo v roce minulém, výše uvedená
cena tepelné energie 588,61 Kč/GJ zatížena zákonnou sazbou DPH platnou k 1.1.2019, tj. ve výši 15
%. Pokud by v průběhu roku 2019 došlo ke schválení zákonné úpravy DPH, musíme tuto skutečnost
respektovat a níže uváděnou cenu včetně DPH, dle zákona, upravit.
Společnost Výroba tepla s.r.o. Valašské Klobouky důsledně sleduje veškeré vynaložené náklady na
výrobu a rozvod tepelné energie. Proto jsme vyhodnotili vstupní hodnoty pro plánovou kalkulaci
roku 2019 tak, že níže uvedenou předběžnou cenu pro rok 2019 stanovujeme ve výši, která je
odběratelsky příznivější a také o 0,5 % nižší, než byla předběžná cena roku 2018.
Stanovení předběžné ceny pro rok 2019 při respektování výše uvedených zásad:
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