Vážení odběratelé tepla,
dovolte, abychom Vás informovali o událostech z poslední doby, které naši společnost přinutily
k razantnímu zvýšení ceny tepla vyráběného na kotelně v Kaznějově.
Vzhledem ke stávající situaci na trhu s energiemi nebyl náš dodavatel zemního plynu (dále jen ZP)
schopen plnit své smluvní dodávky i přesto, že dodávky vč. cen měla naše společnost sjednány do konce
roku 2022.
Přesto, že veškeré teplo z kotelny v Kaznějově je dodáváno do bytů, dodávka ZP nespadá pod dodavatele
poslední instance. Odebíráme zde ročně více než 630 MWh plynu, jedná se tedy o velkoodběr.
Odběratel, jehož spotřeba ZP je vyšší než 630 MWh, musí uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem ZP do
10 dnů od ukončení dodávky stávajícím dodavatelem, jinak se jedná o neoprávněný odběr, a kromě
sankcí bude přistoupeno k zastavení dodávky ZP a k odebrání plynoměru. Výrobci tepla pro domácnosti
nemají žádnou výjimku.
Situace na trhu energií je od října tohoto roku velmi napjatá. Realita byla taková, že dodavatelé ZP na
naše poptávky odmítali podat nabídky. Po několika nezdařilých jednáních se nám podařilo zajistit
dodávky ZP pro kotelnu v Kaznějově prostřednictvím majitele a provozovatele kogenerační jednotky na
této kotelně - skupiny ČEZ.
Uzavřeli jsme smlouvu na dodávku ZP na nefixovanou cenu, která se každý den odvíjí od aktuální ceny
na burze, tzv. SPOT. Cena ZP není sjednána na pevnou částku za MWh na rok a je zde reálná možnost
poklesu ceny v průběhu roku 2022. V této chvíli je však velmi vysoká, stejně jako v celé republice a v
celé Evropě. Aktuálně se jedná o částku, která převyšuje naši dosavadní cenu až pětinásobně.
Z uvedených důvodů jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení ceny tepla.
Tato situace je pro nás všechny velmi tíživá a doufáme, že se v příštím roce energetický trh uklidní a
přinese očekávané snížení nákupních cen energií, na které všichni čekáme.
Závěrem připomínáme, že nákupem ZP u předchozího dodavatele, který probíhal od roku 2012 ve
srovnání s dominantními dodavateli, došlo k výrazné úspoře nákladů na vytápění, jak dokládá přehled,
který jsme pro Vás připravili.
Do nového roku přejeme všem občanům města Kaznějov hodně štěstí, úspěchů, pevné zdraví a příznivé
zprávy alespoň v ostatních oblastech života.
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