
 

 

    
 

         V Třebíči dne 19. prosince 2012 
 
   
 
Vážení zákazníci, odběratelé tepelné energie, 

 

vyúčtovací cena tepla za rok 2012 ze soustavy zásobování teplem bude ve výši 396,- Kč/GJ bez 

DPH (tj. 451,44 Kč/GJ vč. DPH 14 %) a patří nadále k jedné z nejnižších cen v regionu. 

 

S platností od 1.1.2013 snižujeme kalkulovanou cenu tepla z 396,- Kč/GJ na 392,- Kč/GJ bez 

DPH, tedy o 4,- Kč/GJ bez DPH, čímž eliminujeme předpokládaný nárůst DPH na 15 % (tj. o 1%). 

Cena včetně DPH pro rok 2013 tedy bude zachována na úrovni 451,- Kč/GJ. V případě, že bude od 

1.1.2013 platit jiná výše DPH, zašleme Vám v průběhu měsíce ledna 2013 nový rozpis záloh 

s platností od února 2013. 

 

Dále si Vám v příloze dovolujeme předložit porovnání ceny tepla v Třebíči, výše DPH a míry inflace 

v období 2007-2013. 

 

Z přiložené tabulky je patrné, že cena tepla bez DPH v Třebíči od roku 2007 do roku 2013 vzrostla 

pouze o 3,4%, za stejné období došlo k růstu DPH o 10 % a spotřebitelské ceny vzrostly v součtu o 

16,8 %. 

 

Jsme rádi, že snížením ceny tepla, kterou vytváříme, Vám můžeme vracet Vaši důvěru. Výše sazby 

DPH je mimo naše možnosti, protože tu vytváří stát.  

 

Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v roce 2013. 

         

 

 
 
 

 

Ing. Richard Horký 

 ředitel společnosti 



Vývoj ceny tepla v Třebíči
od roku 2007 do roku 2013

GJ tepla bez DPH sazba DPH inflace
2007 379 Kč 5% 2,80%
2008 389 Kč 9% 6,30%
2009 399 Kč 9% 1,00%
2010 399 Kč 9% 1,50%
2011 404 Kč 10% 1,90%
2012 396 Kč 14% 3,30%
2013 392 Kč 15% - 17,5 % ?

Nárůst od roku 2007 do roku 2013

1) teplo v Třebíči  3,4%
2) sazba DPH  10,0% - 12,5%
3) inflace   16,8%

Zdroj:
Český statistický úřad + TTS energo s.r.o.


