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Vážený pan Jiří Karel 
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V Rakovníku dne 8. 4. 2022 
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Vážený pane, 

dovolujeme si Vás informovat o dalších změnách, které nastaly na trhu se zemním plynem po vypuknutí 
války na Ukrajině a které bohužel mají přímý dopad do výsledné ceny za teplo. Zemní plyn se stal 
strategickou surovinou, jehož cena je silně ovlivňována nejistotou spojenou s probíhající válkou a s ní 
spojenými protiruskými sankcemi, ať již zavedenými, či zamýšlenými. Ceny plynu a elektřiny na trhu po 
podzimním již tak dramatickém nárůstu dále stoupají a v současné době nakupujeme obě komodity za ceny 
převyšující Iednovou cenovou hladinu. Již dříve jsme se rozhodli, že pro zachování přijatelné ceny tepla 
promítneme zvýšené náklady na plyn a elektřinu do ceny tepla pro zákazníky jen částečně, a to i za cenu 
toho, že to pro naši společnost bude v letošním roce znamenat mnohamiliónové ztráty v hospodaření. 
Jakkoliv tento náš postoj nadále platí, není nadále možné, aby naše společnost nesla další ztráty vyplývající 
z výše popsané situace. Za těchto okolností jsme proto nuceni zpracovat nové kalkulace cen tepla, které 
pokračující negativní vývoj na trhu s plynem odráží. Podotýkáme, že i nadále však nese naše společnost 
ztrátu několik set Kč na každý dodaný GJ tepla. 

Od 1. 5. 2022 je cena tepla na základě výše uvedených skutečností stanovena ve výši 
985 Kč/GJ bez DPH. 

Činíme veškeré kroky ke stabilizaci ceny a nakupujeme zemní plyn již na rok 2023 s cílem zajistit co nejlepší 
cenu tepla. Hledáme další úspory s cílem zachování výhodnosti a spolehlivosti našich dodávek. Věříme, že 
současná krize na trhu se zemním plynem v dohledné době pomine a situace se opět uklidní. 

Děkuji Vám za Vaše pochopení pro nastalou situaci. 

AlešH čál, di .ekonom 
Jedn el spole nosti 
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ke smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 00518-03 
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V souvislosti se změnou ceny tepla se s platností od 1. 5. 2022 upravuje příloha č. 3 takto: 

Příloha č. 3 — Dohoda o ceně 

Čl. l- Dohoda o ceně 

3. Stanovení ceny a výpočet záloh na dodávku tepla 

3.1. Cena tepla (bez DPH) 985,- Kč/GJ 

3.2. Výše roční zálohy na teplo a teplou vodu celkem 164 400,- Kč 

3.3. Výše měsíční zálohy 13 700; Kč 

Ostatní text zůstává beze změny. 

V Rakovníku dne 8. 4. 2022 
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