Vážení zákazníci,
teplárenství se v současné době potýká s problémy, které zhoršují hospodaření všech
tepláren bez rozdílu. Nicméně všechny teplárny se snaží dlouhodobě udržet cenu tepla na
přijatelné úrovni a absorbují nárůst nákladů v maximální možné míře. Stejně tak je to i v
teplárně ve Strakonicích.

Vývoj ceny tepla - sekundár
Faktem je, že cena sekundárního tepla ve Strakonicích rostla nepřetržitě až do roku 2014,
kdy se růst zastavil a cena pohybuje se od té doby na téměř stejné úrovni.
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V období 2009 až 2014 došlo
k nárůstu ceny o 188,- Kč (včetně
DPH), což je téměř o 40 %. V ceně
se také negativně zobrazil nárůst
DPH z původních 9 % na 15 %.
Naopak v roce 2020 dojde ke
snížení DPH z 15 % na 10 %.
Společnost TST a.s. využije tuto
situaci a i při navýšení ceny o 3 %
(nárůst v rámci inflace), tak reálně
dojde ke snížení finální ceny tepla
pro konečného uživatele o cca 2 %
(cca 10 Kč/GJ). Tato skutečnost se
projeví snížením nákladů pro
domácnosti v řádu stovek korun za
rok.

Uvědomujeme si, že nárůst nákladů nelze bez rozmyslu promítnout do ceny tepla, a proto
TST a.s. zareagovala na nepřiznivý vývoj nákladů aktivně. Ihned na začátku roku 2019
připravila a postupně realizuje kompletní změnu provozu.

Zavedený stabilizační program nám umožnil razantní snížení nákladů. V roce 2019 se tak
podařilo ušetřit cca 55 mil. Kč.
Nově realizovaný „program“ začal využívat v maximální možné míře biomasu, která
vlivem vyšší ceny sice ovlivňuje negativně náklady na palivo (vyšší cena za GJ, než u
původně využívaného uhlí), ale na druhé straně to znamená minimální zátěž pro životní
prostředí, a tak odpadá potřeba emisních povolenek. Během roku jsme se naučili
strategicky využívat biomasu k výrobě elektrické energie tak, abychom těžili maximálně
z podpory KVET a OZE.
Významný podíl na stabilizaci nákladů má také řada dlouhodobých opatření
zvyšujících efektivitu výroby. V příštím období chceme jít cestou nových technologií
výroby a také zlepšení distribuce tepla, které se následně projeví výrazným
snížením provozních nákladů společnosti.

Pohodlné teplo pro domácnost

Cena za dodané teplo z TST a.s. je cenou komplexní, to znamená, že obsahuje veškeré
skutečné náklady na výrobu 1 GJ tepla. Může se tak opticky jevit jako vyšší než cena,
kterou uvádějí nabídky některých prodejců a výrobců alternativních tepelných zdrojů
(např. tepelných čerpadel), jde ovšem jen o zdánlivý rozdíl.
Ceny tepla v případě alternativních zdrojů často zahrnují pouze část skutečných
provozních nákladů, a to zpravidla jen ty na elektrickou energii nutnou na provoz
vlastního zařízení.
Oproti tomu neobsahují např.:
• náklady na údržbu a provoz zařízení a ostatní přímé náklady
• nepřímé náklady, kde je nutno mimo jiné počítat s pravidelnými ročními náklady
na zákonem stanovené revize a kontroly
• odpisy, ze kterých se tvoří finanční prostředky na nákup nového zařízení po jeho
dožití
• nonstop servisní služby
Všem, kteří uvažují o změně způsobu vytápění, proto doporučujeme, aby vždy vzali
v úvahu především bezpečnost alternativního provozu a také prověřili všechny náklady,
které budou muset za provoz tepelného alternativního zdroje skutečně ročně vynaložit.
Celorepublikové zkušenosti zákazníků totiž ukazují, že mýty o tom, že cena „centrálního“
tepla je příliš vysoká a „alternativní“ vždy znamená levnější, jsou postaveny na neúplných
nákladech za teplo. Je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že se vždy jedná o obchod s cílem
dosáhnout zisku. To se pochopitelně týká i TST a.s., jen s tím zásadním rozdílem, že TST
a.s. má sídlo ve Strakonicích a dlouhodobě dodává teplo. Nikam se nestěhuje, neutíká a je
snadno dosažitelná. TST a.s. skutečně nemá zájem o krátkodobý a rychlý obchod, ale o
dlouhodobé vztahy, které respektují zákazníka a jeho potřeby. Cenový plán společnosti
rozhodně nepočítá s žádným razantním zdražením v budoucnu a ani k tomu není důvod.
Děkujeme za důvěru, kterou od Vás dostáváme. Věříme, že naše služby se postupně budou
zlepšovat k Vaší spokojenosti a přejeme všem zákazníkům a partnerům hezké a příjemné
svátky.
Pavel Hřídel
předseda představenstva

