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Je topení elektřinou skutečně
výhodnější?

Stránka / Page
1z3

Naopak! Domácnosti Bytového družstva Vackova
zaplatily o stokoruny měsíčně více!
Teplárna Liberec se připojuje ke stanovisku
Teplárenského sdružení v souvislosti s výpočty cen
za dodávku tepla v Bytovém družstvu Vackova
v Liberci. Teplárna Liberec, pro ochranu svých
řádných zákazníků, zároveň zvažuje právní kroky
proti dalším zkreslujícím informacím, které jsou
iniciativami nadále šířeny.
Bytové družstvo Vackova v Liberci minulý týden v tiskové
zprávě uvádělo data, se kterými Teplárna Liberec nemůže
souhlasit. Teplárna Liberec se tak připojuje ke stanovisku
Teplárenského sdružení, které na informace družstva již
reagovalo následovně:
„V roce 2008 byla v Liberci cena tepla z teplárny od 532
Kč/GJ v lednu po 698 Kč/GJ v říjnu až prosinci. V roce
2008 byla průměrná roční cena tepla v Liberci 572 Kč/GJ
(2,06 Kč/kWh). Od ledna 2009 je cena tepla v Liberci 658
Kč/GJ (2,37 Kč/kWh) a od 1. dubna se sníží. V roce 2009
je cena 1 kWh v tarifu pro akumulační vytápění 2,30 Kč
(638 Kč/GJ), pro přímotopné vytápění je to 2,77 Kč/kWh
(770 Kč/GJ) a pro hybridní vytápění 2,60 Kč/kWh (723
Kč/GJ). A to jen za elektrickou energii, nejsou započítány
další náklady na akumulační či přímotopná topidla
a posílení elektrorozvodů. Při přechodu na elektrické
vytápění tedy bytové družstvo v Liberci nemohlo
odpojením od teplárny v tomto případě ušetřit
na teple třetinu nákladů“.
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Bytové družstvo Vackova ve své zprávě navozuje úmyslně
dojem, že měsíční platba jedné bytové jednotky byla
v roce 2008 cca 4 995 Kč. Zde ovšem do částky započítala Stránka / Page
i celkovou platbu bytu za elektřinu, jež ji Teplárna Liberec 2 z 3
nedodávala.
Skutečné
platby
za
teplo
však
byly mnohem nižší, jak ukazuje přiložená tabulka
v příloze této tiskové zprávy. Po provedení analýzy lze
jednoduše odvodit, že cena tepla dodávaného teplárnou je
ve výhodě oproti cenám za teplo produkovaného
z elektřiny! Z uvedených čísel v tiskové zprávě
Bytového družstva Vackova je zřejmé, že každá
z domácností zaplatila za teplo již v prvních dvou
měsících letošního roku o 2 000,- Kč více!
Kromě toho porovnávání nákladů za teplo a elektřinu
pouze za uplynulé dva měsíce je nesprávné, protože
fixní poplatek za jistič se projeví správně v nákladech za
elektřinu až při porovnání za celý rok.
„Vedle toho je také potřeba zmínit, že v tiskové zprávě
Bytové družstvo Vackova vůbec neuvádí, zda má ve svých
kalkulacích promítnuty i investice do zařízení, na jeho
správu a budoucí opravy. Jde tedy o další náklady, se
kterými se musí počítat. Z našich zkušeností víme, že
společnosti i družstva, která alternativní vytápění nabízejí
či řídí takové zakázky, neinformují o veškerých nákladech.
Informace jsou často neúplné a další náklady na takový
provoz či změnu systému vytápění jsou mnohdy poté
odraženy ve zvýšených platbách do fondů oprav, či
čerpáním
úspor
domu,“
uvádí
Tomáš
Balcar
z představenstva společnosti.
Teplárna Liberec nyní článek a v něm prezentovaná čísla
Bytovým družstvem Vackova posuzuje a zvažuje právní
obranu proti podobným účelovým zprávám, které hraničí s
poškozováním pověsti, klamavou reklamou a nekalou
soutěží. „Nechápeme dodnes ani existenci této iniciativy,
pod jejichž hlavičkou Bytové družstvo Vackova tiskovou
zprávu vydala. Ta dle informací státních orgánů totiž nemá
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žádní právní status. Se zákazníky samozřejmě jednáme
dál, ale vždy individuálně dle potřebného“ uzavírá Tomáš
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Balcar.
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Příloha: Tabulka s přehledem plateb Bytového družstva
Vackova
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