BENEŠOVSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. (dále jen BTS)
ZPRÁVA O ČINNOSTI
(zpracovala dne 15.3.2021 Stanislava Hrstková – jednatel)

Výroba k 31.12.2019 na jednotlivých kotelnách:
Sídliště 11095 GJ (srovnání s rokem 2018 - 10992 GJ)
Mateřská škola 739 GJ (740 GJ)
Základní škola 1105 GJ (1057 GJ)
Městský úřad 1173 GJ (1091 GJ)
CDM 1461 GJ (1544 GJ)

Výroba k 31.12.2020 na jednotlivých kotelnách:
Sídliště 11499 GJ (srovnání s rokem 2019 - 11095 GJ)
Mateřská škola 730 GJ (739 GJ)
Základní škola 1095 GJ (1105 GJ)
Městský úřad 1192 GJ (1173 GJ)
CDM 1498 GJ (1461 GJ)

Výroba se za poslední roky ustálila a reaguje především aktuální počasí daného roku.
Výsledná cena tepla za rok 2019 pro lokalitu 2 (ZŠ, MÚ, CDM) při výrobě 3739 GJ celkem činila
Kč 519,54 bez DPH (597,47 vč.DPH). Tento rok bylo na opravách utraceno oproti roku 2018
(14tis.) celkem 167tis. a cena se díky tomu navýšila cca o 25Kč., cena pro rok 2020 činní
495,58 bez DPH (545,14 vč.daně) a vyrobilo se celkem 4515 GJ (do lokality 2 byla přeřazena
MŠ). Cenu se podařilo nepatrně snížit, přestože v roce 2020 opět probíhaly rozsáhlé opravy
v celkové výši Kč 182 tis.
Na lokalitě 1 (Sídliště+naposledy MŠ, která od roku 2020 přechází do lokality 2) činila výsledná
cena při výrobě 11834 GJ Kč 397,89 bez DPH (457,57 vč.DPH). V roce 2020 dosáhla cena na
lokalitě 1 (pouze Sídliště) hranice před rokem 2006 a to Kč 367,45 bez DPH (404,19 vč.DPH).
Výslednou cenu příznivě ovlivnila především spolupráci s firmou E.ON – výstavba KGJ - nákup
tepla získaného z KGJ. Nadále výsledné kalkulace příznivě ovlivňuje i nákup plynu
prostřednictvím burzy PXE (soutěžení o výhodný koeficient a postupný nákup dle vývoje trhu)

a také úsporné hospodaření ze strany vedení i majitele společnosti. (Města). Cenu roku 2020
na L1 výrazně ovlivnila i skutečnost, že bylo třeba provést opravy pouze ve výši Kč 26 tis.
Na burze PXE jsme vysoutěžili pro nákup plynu na období 2020 - 2021 koeficient 1,059 jak již
bylo zmíněno v minulé zprávě o činnosti, a pro roky 2022 - 2023 se nám podařilo vysoutěžit
stejný koeficient, kterým se bude násobit skutečná cena plynu na burze v den nákupu
(nákupy budou postupné 4x 25% objemu v každém roce), dodavatelem plynu bude opět
Pražská plynárenská, a.s. Výsledná cena plynu pro rok 2020 byla Kč 493,33 za MWh a pro rok
2021 je Kč 509,72 bez DPH za MWh. Nyní již máme nakoupeno ½ objemu plynu pro rok 2022
zatím za 435,75 bez DPH. Ceny se nyní pohybují dost vysoko, ale bedlivě sledujeme vývoj a
jsme připraveni na další fixaci, která musí být v objemu 50% množství na rok 2022 provedena
do konce roku 2021.
V roce 2019 jsme také opatřili kouřovod pro kondenzační kotel Buderus tlumičem, pro
komfort obyvatel Sídliště i přilehlého okolí.
V roce 2020 jsme investovali do nových měřičů tepla a vyměnili na Sídlišti celkem 7 ks měřidel
na patách domů.
V kotelně CDM bude v létě 2021 probíhat výstavba nové kotelny, výběrového řízení se
účastnilo celkem 8 firem a vítěznou se stala společnost STATUT s.r.o. z Teplic.
Dále plánujeme v nejbližší době vypsat výběrové řízení o výměnu zásobníků TV na kotelně
Sídliště, která by také měla proběhnout v letních měsících letošního roku.
Na závěr podávám informaci o celkovém výsledku hospodaření za rok 2019 a 2020. V roce
2019 společnost hospodařila s čistým ziskem po zdanění ve výši Kč 272 tis., v roce 2020 pak
vy výši Kč 364 tis., který zůstane nerozdělen a bude dále použit k investičním účelům a
k opravám. Oficiální účetní závěrky jsou zveřejněny ve sbírce listin společnosti.

Děkuji za pozornost
Stanislava Hrstková

