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Slovo úvodem

P

řátelé,

opět jsou tu po roce Vánoce a s nimi i čas na třetí vydání našeho firemního zpravodaje. V něm
se můžete opět dočíst souhrn nejpodstatnějších zpráv z naší společnosti. Velkou radost mi
dělá to, že se nám daří dostát toho, abychom byli pro naše zákazníky dodavatelem výhodné
energie. Budiž toho příkladem cena tepla v Blansku, která je mezi okresními městy
v Jihomoravském kraji vůbec nejnižší. Nebo jedna z nejnižších cen tepla v republice ze systému v CZT,
která je v Zubří. Ve Zpravodaji jsme ani neopomenuli naši další oblast působnosti – stavební instalace.
Příjemné čtení přeje

Svatopluk Nezval, jednatel

CZT Blansko: Nejnižší cena tepla na jižní Moravě
Jak jsme Vás informovali již na počátku tohoto roku předběžná cena tepla pro rok 2017 je
535 Kč vč. DPH/1 GJ. Cena za teplo v Blansku z centrálního zásobování teplem (CZT) od
dodavatele ZT energy s.r.o. je tedy vůbec nejnižší v porovnání s ostatními okresními městy
na jižní Moravě. Pro příští rok se situace měnit nebude.
Cena pro odběratele tepla z CZT Blansko zůstane i pro rok 2018 příznivá a to ve výši 528 Kč
vč. DPH/1 GJ.
Cena za teplo z centrálního zásobování teplem je cenou komplexní, to znamená, že obsahuje
veškeré skutečné náklady na výrobu 1 GJ tepla. Na první pohled tak může být sice vyšší než
cena, kterou uvádějí nabídky některých prodejců a výrobců alternativních tepelných zdrojů
(např. tepelných čerpadel), jde ovšem jen o zdánlivý rozdíl. Tyto deklarované ceny většinou
bohužel zahrnují pouze část skutečných provozních nákladů, a to zpravidla jen ty na
elektrickou energii nutnou na provoz vlastního zařízení. Oproti tomu neobsahují např.:
• náklady na údržbu a provoz zařízení a ostatní přímé náklady
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• nepřímé náklady, kde je nutno mimo jiné počítat s pravidelnými ročními náklady na
zákonem stanovené revize a kontroly
• odpisy, ze kterých se tvoří finanční prostředky na nákup nového zařízení po jeho dožití
Našim zákazníkům nabízíme také klientskou podporu zahrnující on-line zákaznický portál a
havarijní službu topení – voda – plyn – elektro.

CENA TEPLA NA JIŽNÍ MORAVĚ ZA 1 GJ V
KČ VČ. DPH V ROCE 2017
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Teplo v Zubří: cena tepla zde patří mezi nejnižší
v republice
Předpokládaná cena tepla pro domácnosti na Sídlišti 6. května je pro letošek 505 Kč vč.
DPH/1GJ, což je jedna z nejnižších cen tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem
v Česku.

Soustavu centrálního zásobování teplem (CZT) v Zubří provozuje od konce roku 2010 firma
ZT energy s.r.o. Výše zmíněná cena je od roku 2010 zdaleka nejnižší. Ještě v roce 2016 přitom
činila 574 Kč vč. DPH/1GJ, tedy o 13,8 % více.
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,, Snížení ceny tepla bylo umožněno tím, že jsme odkoupili technologii CZT Zubří od firmy
EFIS, a také dalšími úspornými opatření. Do budoucna chceme cenu stabilizovat celkovou
rekonstrukcí kotelny i rozvodů tepla,“ říká jednatel ZT energy Svatopluk Nezval.
I v porovnání s dalšími městy ve Zlínském kraji i v celé České republice je cena tepla v Zubří
nízká:
Přehled předpokládaných cen tepla pro rok 2017 ve vybraných městech Zlínského kraje
Město

Vsetín
Rožnov pod
Radhoštěm
Zlín
Uherské
Hradiště
Zubří

Cena
Kč/GJ
vč. DPH
640,55

Rozdíl
proti ceně
v Zubří
+ 26,98 %

618,70

+22,65 %

594,26
587,65

+17,8 %
+16,49 %

504,46

-

Palivo

Zem.
plyn
Zem.
plyn
Uhlí
Uhlí
Zem.
plyn

Zdroj: Energetický regulační úřad
Přehled předpokládaných cen tepla pro rok 2017 ve vybraných městech České republiky
Lokalita

Rozdíl proti
ceně v
Zubří
+ 54,31 %

Palivo

Liberec

Cena
v Kč/GJ vč.
DPH
778,41

Děčín

689,98

+36,78 %

Zem. plyn

Česká Lípa

680,23

+34,84 %

Zem. plyn

Brno

634,80

+25,84 %

Zem. plyn

Olomouc

597,31

+18,41 %

Uhlí

Zubří

504,46

-

Zem. plyn

Třebíč

491,10

-2,65 %

Biomasa/z.
plyn

Zem. plyn

Zdroj: Energetický regulační úřad
Aby byla cena tepla do budoucna stabilizována, chystá ZT energy projekt, v rámci něhož
bude částečně vyměněna technologie kotelny a kompletně budou nahrazeny stávající již
nevyhovující tepelné rozvody.
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CZT Blansko rozšiřuje portfolio svých odběratelů
Na konci letošního roku byl na centrální zásobování teplem (CZT) v Blansku připojen objekt
na ulici Čapkova.
Budova byla připojena na stávající systém tepelných rozvodů z kotelny K 309 na ulici 9.
května, která zajišťuje tepelnou pohodu pro naprostou většinu bytových domů ve ,,Starých
bytovkách“.
V posledních letech bylo na systém CZT Blansko napojeno několik dalších objektů, např.
bytový dům na ulici Okružní na Zborovcích nebo čtyři bytové domy na sídlišti Písečná či
v loňském roce bytový dům na ulici Absolonova. Vážíme si důvěry všech zákazníků CZT
v Blansku a doufáme, že neustálou snahou o zlepšování našich služeb i nabídkou nízké ceny,
ji nezklameme.

ZT energy zrekonstruovala blanenské tělocvičny
Společnost ZT energy s.r.o. v letošním roce zrealizovala rekonstrukci tělocvičen tří
blanenských základních škol (ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka, ZŠ a MŠ Dvorská 26 a ZŠ
Erbenova 13).
Všechny zrekonstruované tělocvičny byly již předány do užívání žákům škol.
Rekonstrukce tělocvičen spočívala v kompletní opravě podlah, lajnování a lakování, novém
obložení stěn tělocvičen, nové elektroinstalaci a také v repasi cvičebního náčiní.
Škola

Termín realizace

Finanční objem

ZŠ TGM

08-09/2017

930 000 Kč

ZŠ Dvorská

08-09/2017

1 200 000 Kč

ZŠ Erbenova

10-11/2017

1 820 000 Kč

Při příležitosti slavnostního otevření tělocvičny ZŠ Erbenova byli odměněni žáci, kteří se
zúčastnili literární a výtvarné soutěže na téma ,,sport v naší škole“, vyhlášenou společně
Základní školou Erbenova a ZT energy s.r.o.
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Odměny pro soutěžící předával místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha

ZT energy v oblasti stavebních instalací v roce
2017
V tomto roce ZT energy kromě výše zmíněných rekonstrukcí blanenských tělocvičen
zrealizovala i mnoho dalších zakázek v oblasti energetických staveb, elektroinstalací, ZTI a
dalších. Níže je uvedena tabulka s výběrem několika referenčních zakázek.
Zakázka

Termín
realizace
06-08/2017

Rekonstrukce elektrorozvodů a
podlahy v kuchyni MŠ Dubová , Brno
Etážové topení v obecních bytech, 07-10/2017
Kuřim
Rekonstrukce
bleskosvodu
ZŠ 09-11/2017
Jasanová, Brno
Stavební opravy učeben, malování,
08-12/2017
opravy podlahových krytin, opravy
elektroinstalace, kasárna Dědice

Finanční objem
740 000 Kč bez
DPH
497 000 Kč bez
DPH
1 570 000 Kč bez
DPH
3 270 000 Kč bez
DPH
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