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                                                                                                                         V Táboře dne 30.11.2021 

 

 

Společnost BYTES stanovila předběžné ceny tepla na rok 2022 

 

 

              Společnost BYTES se potýká v příštím roce s podstatným navýšením ceny všech vstupů, 

ceny práce, průmyslových výrobků a zvláště cen elektrické energie a plynu. U dodávky plynu došlo 

v říjnu tohoto roku ze strany vysoutěženého dodavatele, společnosti Conte spol s.r.o.,  k  

jednostrannému a podle nás nezákonnému vypovězení smlouvy. Jelikož společnost BYTES nespadá 

pod institut dodavatele poslední instance, bylo nutné operativně zabezpečit dodávku plynu veřejnou 

soutěží ve velmi krátkém termínu tak, aby nedošlo k narušení vytápění pro obyvatele. I když se 

město Tábor potýkalo s neochotou většiny dodavatelů účastnit se vyhlášené soutěže a podat nabídky, 

nakonec se podařilo dodavatele zabezpečit, ovšem s  vyšší cenou, než byla původní vysoutěžená, 

která bohužel reflektuje současnou situaci na trhu s plynem.  

 

              Vzhledem k těmto negativním jevům, kdy inflace atakuje až 7-8% a navyšují se ceny vstupů 

(v řádech desítek až stovek procent), byla nucena i společnost BYTES reagovat a částečně je 

promítnout do předběžné ceny tepla pro rok 2022. Proto společnost BYTES navyšuje předběžnou 

cenu tepla o 4,8% (u S1 o 4,9%) oproti roku 2021.  

 

              Společnost BYTES se snaží plně nepřenášet zdražování cen vstupů na své odběratele. Při 

porovnání s navýšením cen ostatních energií (plynu a elektrické energie) je vytápění prostřednictvím 

systému CZT jedno z nejlevnějších. Také při porovnání s oznámeným navýšením cen tepla u většiny 

dodavatelů v ČR (v rozmezí 8 – 60%, např. Písek 17%, Praha 25%, Brno 25%, České Budějovice 

8%, MVV Energie 6 – 60%, Hradec Králové 8,48%, Jablonec 16,7% apod. ), je náš nárůst ceny tepla 

hodnocen jako jeden z nejnižších. Jak je vidět z tabulky, i přes avizované navýšení v příštím roce 

jsou prodejní ceny nižší, než byly ceny v letech 2019 – 20.  

 

               Pro rok 2022 jsou předběžné ceny stanoveny takto (cena za 1 GJ, v Kč): 

 

Úroveň 
předání 

2022 
navýšení 
o (s DPH) bez DPH s DPH 

S1 567,27 624 29,20 

S2 641,81 706 32,71 

 
S1  - DPS v majetku odběratele – dodávka na patu objektu. 
S2 – DPS v majetku dodavatele – dodávka na radiátor (většina odběratelů) 
 
                 Při předpokládané spotřebě cca 25 GJ na průměrnou rodinu (údaj udávaný většinou teplárenských 
společností) se jedná o navýšení výdajů cca 818,- Kč ročně (nebo 730 Kč u S1 ), neboli 68,- Kč měsíčně (u S1 
61,- Kč měsíčně). 
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Historie vývoje ceny: 

jednosložková cena tepla pro DPS 

ve vlastnictví dodavatele 
(úroveň S2)  

jednosložková cena tepla pro DPS 

ve vlastnictví odběratele 
(úroveň S1) 

rok 
cena bez 

DPH 
cena vč. 

DPH 
sazba 
DPH  

rok 
cena bez 

DPH 
cena vč. 

DPH 
sazba 
DPH 

2011 573,00 630,30 10% 
         

2012 590,00 672,60 14% 
         

2013 594,72 683,93 15% 
         

2014 598,88 688,71 15% 
         

2015 598,88 688,71 15% 
         

2016 584,88 672,61 15% 
         

2017 584,88 672,61 15% 
 

2017 546,58 628,57 15% 

2018 584,88 672,61 15%   2018 546,58 628,57 15% 

2019 620,02 713,03 15% 
 

2019 611,36 703,06 15% 

2020 648,18 713 10%   2020 639,09 703 10% 

2021 612,09 673,3 10% 
 

2021 540,73 594,8 10% 

2022 641,81 706 10%   2022 567,27 624 10% 

 

 

 

 

                                                    Ing. Ondřej Semerák 

                                                     jednatel společnosti 

                                                                                                                      BYTES Tábor s.r.o 

      


