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Slovo úvodem

V

ážení a milí,
rok 2018 se nám již dávno překlopil do druhé poloviny a s ním jsou za námi i letní prázdniny
a konec roku včetně Vánoc se nezadržitelně blíží.

Jsem rád, že Vám opět mohu představit nové číslo našeho zpravodaje, který se pravidelně
věnuje firemním novinkám.
V letošním roce pokračujeme v práci na zlepšování kvality našich služeb v oblasti dodávek tepla vč.
podpory našich zákazníků, pokračujeme v budování vyváženého energetického portfolia zdrojů
elektrické energie, což dokazuje akvizice malé vodní elektrárny ve Skalici a fotovoltaické elektrárny
v Brně. Neustále také pracujeme na zlepšování kvality našich služeb v oblasti dodávek tepla vč.
podpory našich zákazníků.
Rád Vám opět poprvé za letošní rok představuji nové číslo našeho zpravodaje, který se pravidelně
věnuje firemním novinkám.

Příjemné čtení přeje

Svatopluk Nezval, jednatel

ZT rozšiřuje portfolio obnovitelných zdrojů
energie
ZT energy pokračuje v budování vyváženého efektivních a ekologických zdrojů
elektrické energie. Za poslední rok přibyly ke 13 kogeneračním jednotkám také tři
obnovitelné zdroje energie: dvě malé vodní elektrárny a naposled také fotovoltaická
elektrárna.
V minulých dnech ZT energy dokončilo akviziciční proces je fotovoltaické elektrárny o
instalovaném elektrickém výkonu 270 kW. Svým výkonem je to tedy zatím největší
obnovitelný zdroj energie ve výrobním portfoliu firmy.
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Akvizicí této firmy také došlo k posílení SKUPINY FIREM ZT, která kromě mateřské
polečnosti ZT energy s.r.o., zahrnuje také společnosti ZT nemovitosti s.r.o., ZT hydro s.r.o. a
nejnověji také ZT clever solar s.r.o.
SKUPINA FIREM ZT prostřednictvím svých firem zajišťuje komplexní služby na poli
energetiky, servisní činnosti, energetických staveb a správy nemovitostí.

Výsledná cena tepla v Blansku za rok 2017 ještě
nižší než předpokládaná
Jak jsme již informovali v dřívějších článcích, předběžná cena tepla od ZT energy s.r.o.
z centrálního zásobování teplem v Blansku (CZT) pro rok 2017 byla ve výši 535 Kč vč.
DPH/1 GJ. Během letošního ledna bylo provedeno roční vyúčtování nákladů na výrobu
tepla a výsledná cena tepla v roce 2017 byla ještě oproti předpokladu o 1 korunu nižší a
to 534 Kč vč. DPH/1GJ.
Předběžná cena tepla v roce 2018 je ve výši 528 Kč vč. DPH/1GJ. Je tak bezkonkurenčně
nejnižší cenou tepla ze všech okresních měst v Jihomoravském kraji (druhé nejlevnější teplo
mají ve Vyškově, kde cena za teplo činí 598 Kč vč. DPH/1 GJ).
Cena tepla z CZT Blansko je dvousložková a skládá se z proměnné složky a stálé složky,
která se odvíjí od sjednaného výkonu v kW. Výše uvedené ceny jsou průměrné za celou
lokalitu CZT Blansko a každý odběratel nalezne svoji cenu tepla, která se odvíjí od spotřeby
tepla v GJ a sjednaného výkonu v kW, na svém ročním vyúčtování.
Vyúčtování za rok 2017 bylo rozesláno všem odběratelům tepla a v průběhu února bude také
k dispozici na zákaznickém portále, kde odběratelé již nyní navíc naleznou přehled odběrů
tepla a průměrných teplot v jednotlivých měsících.
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ZT energy zmodernizuje soustavu zásobování
teplem v Zubří
Společnost ZT energy s.r.o., která je již od roku 2010 dodavatelem tepla pro velkou část
obyvatel v Zubří v okrese Vsetín, chystá zásadní rekonstrukci místní soustavy zásobování
teplem, která je ve vlastnictví ZT energy.
Tento projekt spočívá v nahrazení stávajících zastaralých tepelných rozvodů novými, dále
bude modernizována i samotná kotelna včetně instalace kogenerační jednotky. Realizací
projektu dojde k výrazným úsporám energie, díky čemuž bude podpořen dotací z
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
,,Již nyní patří cena tepla v Zubří vůbec k nejnižším v celé České republice, cena se
pohybuje na úrovni 505 Kč vč. DPH / 1 GJ, a to i přesto, že soustava v současnosti jako
palivo ze 100 % využívá zemní plyn. Od tohoto projektu si slibujeme stabilizaci ceny tepla v
Zubří a samozřejmě také větší šetrnost výroby tepelné a elektrické energie vůči přírodě díky
novým technologiím a výměně tepelných rozvodů," říká jednatel ZT energy s.r.o. Svatopluk
Nezval.
S realizací projektu za více něž 20 mil. Kč se začne v nejbližších měsících, aby nově
zrekonstruovaná soustava zásobování teplem mohla svým odběratelům sloužit co nejdříve.
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