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Zpráva o hospodaření výtopny v roce 2016 

Centrální zásobování teplem města Kašperské Hory má za sebou další rok svého fungování. Rok 

2016 byl ve svém počátku rokem nadprůměrně teplým, což se odrazilo i ve výrobě tepla a jeho 

následné spotřebě na odběrných místech. Naopak konec roku přinesl velmi chladné počasí, kdy zvláště 

v prosinci byla výroba i spotřeba tepla rekordní. 

Rok 2016 byl pro výtopnu také rokem zlomovým, kdy se zásadně změnil způsob jejího fungování. 

Provoz CZT byl předán k tomuto účelu nově vzniklé společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. Tato 

společnost provozuje na základě licencí od Energetického úřadu výrobu a následný rozvod a prodej 

tepla po Kašperských Horách. Jedná se o společnost 100% vlastněnou městem Kašperské Hory. 

Základní ukazatele provozu CZT představuje následující tabulka. Pro lepší srovnání zahrnují data v 

tabulce údaje za poslední tři roky. Rok 2016 je rozdělen do dvou sloupců, kde v prvním sloupci jsou 

prezentována data za období od 1. 1.2016 do 31. 8.2016, kdy výtopna byla provozována městem 

Kašperské Hory, ve druhém sloupci jsou pak data od 1. 9.2016 do 31. 12. 2016, kdy byl provoz 

realizován již společností EVK Kašperské Hory, zpočátku ještě na základě licencí vedených na město. 

Před převzetím provozu společností EVK Kašperské Hory s.r.o. bylo provedeno mimořádné vyúčtování 

tepla všem odběratelům.  

V loňském roce výtopna vyrobila 30 417 GJ tepla, čímž byla překročena nejvyšší výroba za sledované 

období od roku 2010. Prodáno bylo 22 806 GJ tepla. Tepelné ztráty byly ve výši 25 % produkce tepla, 

tj. 7 611 GJ. 

V roce 2016 byla stanovena cena tepla stejně jako tři předešlé roky na částku 383,- Kč za GJ (bez DPH). 

Tržby za prodané teplo v roce 2016 činily 8 727 948,- Kč bez DPH. Přičteme-li k této částce dotace 

vztahující se k odpisovým aktivům a zelené bonusy za výrobu tepla z OZE ve výši 3 530 605,- Kč, 

dostaneme se na celkové výnosy výtopny ve výši 12 258 553,- Kč bez DPH. 

Nejvyšší náklady výtopny jsou standardně za palivo. Náklady za pořízení paliva, štěpkování a dopravu 

paliva do výtopny dosáhly 4 904 112,- Kč. 

Dalšími významnými nákladovými položkami v oblasti provozu výtopny, rozvodů a odběrných míst v 

majetku města Kašperské Hory v r. 2016 byly: provozování výtopny firmou HF Energo, spol. s r.o. ve 

výši 984 608,-Kč, náklady na elektřinu ve výši 458 132,- Kč, opravy ve výši 156 753,- Kč, spotřební 

materiál na údržbu a opravu technologie a ostatní náklady zahrnující ověřování měřidel, revize, 

kontroly apod. Nově bude pro společnost EVK jednou z největších nákladových položek představovat 

nájem. 

Celkové náklady na výrobu tepla v roce 2016 dosáhly částky 12 626 223,- Kč. 

Závěr: 

Hospodářský výsledek CZT v roce 2016 byl záporný, celková ztráta činila 367 670,- Kč bez započtení 

splátek úvěrů.  

 

  Marek Jan Vrba 

 


