
 

 

        

        

        

        

        

 Ceny tepelné energie platné od 1. 1. 2020 společnosti ENERGIE Holding a.s.  
        

 Standartní ceník na rok 2020      
        

 Cenová lokalita Vyhlášená cena zálohová na rok 2020* 
Cena za 1 GJ tepelné energie od 1. 1. 2020  

  bez DPH DPH 10% Celkem s DPH   

 

Litoměřice 

Primár - dodávka tepelné energie 
Jednosložková 

445,00 Kč 44,50 Kč 489,50 Kč 
 

 cena  

 Sekundár - dodávka tepelné energie pro vytápění a pro ohřev studené vody 
Jednosložková 

524,00 Kč 52,40 Kč 576,40 Kč 
 

 cena  

 Sekundár z KPS - dodávka tepelné energie pro vytápění a pro ohřev studené vody 
Jednosložková 

503,00 Kč 50,30 Kč 553,30 Kč  

 cena  

 Louny Sekundár - dodávka tepelné energie pro vytápění a pro ohřev studené vody 
Jednosložková 

642,00 Kč 64,20 Kč 706,20 Kč  

 cena  

 Vysvětlivky:  
     

 * Skutečná cena bude vycházet ze skutečné kalkulace za rok 2020 a bude zákazníkům vyúčtována v rámci ročního vyúčtování záloh.      

 
  

     

 Cenová lokalita Popis ceny tepelné energie 
Cena za 1 GJ tepelné energie od 1. 1. 2020  

  bez DPH DPH 10% Celkem s DPH   

 

Mimoň 

Primár - areál zdroje - dodávka tepelné energie 
stálá cena  207,50 Kč 20,75 Kč 228,25 Kč  

 

proměnná 
cena 204,66 Kč 20,47 Kč 225,13 Kč  

 
Primár - dodávka tepelné energie 

stálá cena  238,65 Kč 23,87 Kč 262,52 Kč  

 

proměnná 
cena 237,51 Kč 23,75 Kč 261,26 Kč  

 
Sekundár - dodávka tepelné energie pro vytápění a pro ohřev studené vody 

stálá cena  283,77 Kč 28,38 Kč 312,15 Kč  

 

proměnná 
cena 269,39 Kč 26,94 Kč 296,33 Kč  

 Vysvětlivky:       

 stálá cena - cena za sjednané množství tepelné energie podle odběrového diagramu       

 proměnná cena -cena za skutečně odebraného množství tepelné energie      



 

        

 Ceník pro věrné zákazníky v Lounech - při podpisu smlouvy na 5 let      
        

 Cenová lokalita Vyhlášená cena zálohová na rok 2020* - Věrnostní program 2016 
Cena za 1 GJ tepelné energie od 1.1.2020  

  bez DPH DPH 10% Celkem s DPH   

 Louny Sekundár - dodávka tepelné energie pro vytápění a pro ohřev studené vody 
Jednosložková 

586,15 Kč 58,62 Kč 644,77 Kč  

 cena  

 Vysvětlivky:       

 * Skutečná cena bude vycházet ze skutečné kalkulace za rok 2020 a věrným zákazníkům bude v rámci ročního vyúčtování záloh z této skutečné ceny poskytnuta sleva 8,7%.   

        

 Cenová lokalita Vyhlášená cena zálohová na rok 2020* - Věrnostní program 2019 
Cena za 1 GJ tepelné energie od 1.1.2020  

  bez DPH DPH 10% Celkem s DPH   

 Louny Sekundár - dodávka tepelné energie pro vytápění a pro ohřev studené vody 
Jednosložková 

564,96 Kč 56,50 Kč 621,46 Kč  

 cena  

 Vysvětlivky:       

 * Skutečná cena bude vycházet ze skutečné kalkulace za rok 2020 a věrným zákazníkům bude v rámci ročního vyúčtování záloh z této skutečné ceny poskytnuta sleva 12%.   
 

 

 

 

Věrnostní program 2019 - doba určitá (sleva 12 %): pro věrné zákazníky při uzavření dodatku ke stávající věrnostní smlouvě nebo pro nové zákazníky při 
uzavření nové smlouvy na 5 let od 1. 1. 2019  

        


