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Kontakt:     

podatelna@thmu.cz    

 

Oznámení o změně ceny tepelné energie 
 

 
Vážený zákazníku,  
 

    jsme rádi, že máme Vaši důvěru a odebíráte tepelnou energii právě od naší společnosti. Vždy 

se snažíme, abychom pro Vás zajistili její bezpečné a spolehlivé dodávky  za příznivou cenu.  

Obecně známá  mimořádná situace na trhu s energiemi s nečekaně  turbulentním vývojem 

na trhu a enormním nárůstem cen vstupů,  bohužel i naši společnost, Vašeho dodavatele tepelné 

energie přinutila  k úpravě cen za dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Navýšení cen 

ve výši cca 13 % proběhne s účinností od 1. 8. 2022 na jednotlivých úrovních předání vyjma dodávek 

z plynových kotelen a z parních rozvodů. Důvodem je zejména zvýšení primární ceny tepelné energie 

v dodavatelském řetězci, do které byla promítnuta zvýšená cena povolenek CO2, oprav a inflace. 

Ani nyní však na naše zákazníky zvýšení nepřenášíme v takovém rozsahu, v jakém cena reálně 

vzrostla. Na rozdíl od dodavatelů v jiných severočeských městech, kteří  skokově zdražili již na začátku 

roku (např. Děčín o více než 50 %), jsme se snažili pro Vás udržet příznivou cenu tepla co nejdéle.  

Nový ceník sazeb pro jednotlivé úrovně předání naleznete na našich webových stránkách v sekci 

PRO ZÁKAZNÍKY – Ceny tepelné energie. V zájmu vstřícného přístupu, snížení administrativy na obou 

stranách a vnímání nelehké situace nebudeme Vám z našeho podnětu na toto období navyšovat 

předpis měsíčních záloh. I nadále platí platební kalendáře a předpisy záloh doručené vám na konci 

minulého roku. Doporučujeme však odběratelům, kterým vznikl v předchozím období nedoplatek 

z vyúčtování ročních dodávek nebo minoritní přeplatek, aby úpravu (navýšení) stávajících záloh 

zvážili. V případě požadavku na naši součinnost ve věci případné úpravy měsíčních záloh nás 

kontaktujte prostřednictvím mailové adresy: 

podatelna@thmu.cz 

 
Věříme, že nám i přes obtížnou situaci na trhu s energiemi zůstanete věrný a že společně toto obtížné 
období zvládneme. 
 

S úctou a pozdravem  

                  

                 Ing. Ivan Holka 
                  jednatel společnosti 

 


