Tisková zpráva: Cena tepla pro rok 2017
Společnost Severočeská teplárenská v příštím roce neplánuje zvyšovat ceny tepelné energie
domácnostem, jež jsou připojeny na sekundární rozvody. Nadále tak zachovává ceny na
celorepublikové úrovni.
Mírné zvýšení ceny se dotkne pouze odběratelů s vlastní výměníkovou stanicí, kteří využívají
primárního napojení na systém CZT. Většinou tedy komerčních objektů a subdodavatelů tepla.
V případě domácnosti, která využívá tepelnou energii z primárního rozvodu a subdodavatel nezvýší
cenu tepla ještě jiným způsobem, dojde u průměrné domácnosti ke zvýšení o cca 196 Kč s DPH. To je
zhruba o 16,30 Kč měsíčně.

Hlavním důvodem mírného nárůstu cen u těchto odběratelů jsou rozsáhlé rekonstrukce primárních
rozvodů v Mostě a Litvínově, do nichž společnost ročně investuje desítky milionů korun. Tyto
investice do modernizace však přispívají k bezproblémovému chodu primárních rozvodů, dochází ke
generační obměně technologie a tím ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla.
Již v roce 2016 se rozsah rekonstrukce projevil tím, že nenastala žádná porucha na primární síti, která
by se projevila odstavením tepla u větší části domácností.
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Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových

prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.
Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

