
cena za odebrané množství

Kč/GJ Kč/kW/rok

1/7 1/12

Primár - výstup z primáru 
1 229,60 598,00 85,429 49,833

Sekundár - výstup z centrální předávací stanice 
2 272,80 648,10 92,586 54,008

Sekundár - vstup do objektu, domovní předávací stanice I 
3 293,40 656,20 93,743 54,683

Sekundár - vstup do objektu, domovní předávací stanice II 
4 303,10 678,10 96,872 56,508

Sekundár - společná příprava teplé vody 
5 389,70

Doplňovací voda (primár, sekundár) 54,20 Kč/m
3

Koeficient K 
6 2,00  - 

Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

ředitel pro obchod s teplem

Ceník tepelné energie účinný od 1. 1. 2017 - Cenová lokalita: Hradec Králové, Pardubice, 

Chrudim, Rybitví, Lázně Bohdaneč

2) Tato cena je účtována odběratelům v případě, že měřící místo je v centrální předávací stanici s navazujícícmi venkovními rozvody.

5) Tato cena je účtována v případě společné přípravy teplé vody pro více odběratelů v centrální předávací stanici a je jednosložková.

cena za sjednaný výkon

Kč/kW/měsíc
7

7) Měsíční ceny za sjednaný výkon jsou dány jako  podíl z celkové ceny roční ceny dle způsobu účtování v jednotlivých měsících a to jako jedna sedmina nebo jedna dvanáctina.

6) Koeficient K slouží k určení platby za překročení sjednané hodnoty výkonu v souladu s Obchodními podmínkami na dodávku tepelné energie ze SZT 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH je účtováno ve snížené sazbě (15 %), u doplňovací vody v základní sazbě (21 %).

Ceny studené vody dodávané při dodávce teplé vody jsou vyúčtovány dle ceníku provozovatele místní vodárenské soustavy.

Ceny pro sjednaný výkon jsou roční. 

1) Tato cena je účtována odběratelům připojeným na primární horkovod v případě, že vlastníkem tlakově nezávislé předávací stanice je odběratel.

Ceny tepelné energie jsou stanoveny jako dvousložkové se stálým platem za sjednaný tepelný výkon. 

3) Tato cena je účtována především odběratelům v případě, že místo předání je na vstupu sekundárních rozvodů do objektu (s měřením tepelné energie na vstupu do objektu) nebo za domovní předávací 

stanicí v majetku Elektrárny Opatovice a.s. Tepelná energie je celoročně regulována pouze dle lomené křivky, vyžaduje další regulaci  objektovou směšovací stanicí, která není v majektu společnosti 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

4) Tato cena je účtována odběratelům v případě, že místo předání je na vstupu sekundárních rozvodů do objektu ( s meřením tepelné energie na vstupu do objektu) nebo za domovní předávací stanicí v 

majektu společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Tepelná energie pro vytápění je regulována ekvitermně a dodávána pouze v topném období.


