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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ve Strakonicích dne 11.12. 2014 
 

Cena tepla pro rok 2015 bude příznivá  
 
Teplárna Strakonice, a.s. přichystala pozitivní zprávu pro peněženky svých zákazníků. V roce 2015 se 
nebude zdražovat teplo pro odběratele na sekundární síti (většina bytových a rodinných domů, škol). 
Cena pro odběratele na primární síti (zejména průmyslové a podnikatelské subjekty) se zvýší o 1 %. 
 
Příští rok bude příznivý pro odběratele tepla, jelikož nedojde k zdražování na sekundární síti. Cena 
tepla bude pro rok 2015 stejná jako v roce 2014 a bude činit 564,60 Kč bez DPH. K minimálnímu 
zdražení dojde jen na primární síti, kde se cena zvýší o 1 % a teplo bude stát 416,20 Kč bez DPH.  
„Uvedené ceny tepelné energie Teplárny Strakonice, a.s. pro rok 2015 kopírují cenový vývoj 
v teplárenství v ČR,“ dodal odborný ředitel pro obchod Ing. Václav Braun.  
Aktuální ceník najdou odběratelé tepla na webových stránkách společnosti www.tst.cz v sekci Obchod 
– Ceník, kde mohou vidět i přehled cen tepla ve Strakonicích v letech 2013-2015. 
 
Ceník tepelné energie - platný od 1. 1. 2015 
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Primární síť  212,3 203,9 416,2 1,486 

Sekundární síť – teplo 253,9 310,7 564,6 2,031 

Sekundární síť – TUV     564,6 2,031 

Sekundární síť – 

vlastní DPS 
238,9 301,1 540 1,942 

Distribuce 238,9 252,2 491,1 1,754 

Cena nevráceného 
kondenzátu 

97,90 Kč/t       

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty je pro rok 2015 15%. 

 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro vnější vztahy, IT, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 
 
Poznámky pro editory: 

 Historie teplárny se začala psát v roce 1954, kdy byla zahájena výroba tepla a elektřiny. O 40 let později 
vznikla Teplárna Strakonice, a.s. V současnosti je teplárna rozdělena na 2 provozovny – Provozovna č. 1 
jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 
s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt. 

 Teplárna Strakonice, a.s. je členem Teplárenského sdružení a Klastru Ekogen.  
 Teplárna Strakonice, a.s. má Energetickým regulačním úřadem uděleny licence v oblasti výroby a 

rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby 
elektřiny a tepla. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty v oblasti integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty umožňující využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. 


