
TISKOVÁ ZPRÁVA

17.5.2011

ELEKTRÁRNY OPATOVICE získaly i v době hospodářské krize nové zákazníky 

Elektrárny Opatovice (EOP) dosáhly v roce 2009 hospodářského výsledku 2,2 mld. Kč, což odpovídá 

úrovni roku předchozího. Tržby společnosti činily 4,5 mld. Kč. Firmě se v loňském roce podařilo získat 

řadu nových zákazníků. EOP svým odběratelům dodala celkem 4 071 TJ tepla a 1,8 TWh silové 

elektřiny. 

„Navzdory ekonomické recesi a výraznému poklesu cen elektřiny se nám za loňský rok podařilo udržet 

úroveň ziskovosti jako v roce minulém a současně zachovat příznivou cenu tepla,“ uvedl Jan Špringl, 

předseda představenstva Elektráren Opatovice. „Výrazně k tomu přispělo zvyšování efektivity 

společnosti,“ dodal. Celková výše investic EOP v loňském roce dosáhla 185 milionů Kč, když jejich 

významná část šla na další modernizaci distribuční sítě. 

„Je potěšující, že i přes pokles stavební aktivity jsme díky příznivým cenám našeho tepla pokračovali v 

získávání nových zákazníků,“ konstatoval dále Špringl. V loňském roce se firmě podařilo připojit do 

soustavy zásobování teplem Elektráren Opatovice celkem 50 nových odběrných míst. Z toho ve 29 z 

nich se nacházejí bytové jednotky a počet připojených bytových jednotek tak narostl o 806. 

Zbývajících 21 odběrných míst je nebytového charakteru. Celkový roční objem těchto nových odběrů 

tepla činí 41,5 TJ. 

V souladu s firemní environmentální politikou pokračoval EOP i v roce 2009 ve snižování množství 

vypouštěných emisí, a to konkrétně emisí SO2 o 15 %, emisí NOx o 13 % a emisí tuhých 

znečišťujících látek dokonce o 38 %. Na tomto snížení se projevila především rekonstrukce 

elektroodlučovačů popílku za jednotlivými kotli provedená v minulých letech a také opatření zaměřená 

na intenzifikaci odsiřovacího zařízení. 

Společnost Elektrárny Opatovice i v loňském roce aktivně podporovala rozvoj východočeského 

regionu, zejména v oblasti zdravotnictví, kultury, školství a dalších charitativních a sociálních projektů. 

Konkrétně šlo například o příspěvek na pořízení nového laseru pro Fakultní nemocnici Hradec 

Králové, příspěvek na zakoupení nového zařízení pro Pardubickou krajskou nemocnici či dar na 

pořízení inkubátoru pro Chrudimskou nemocnici. Další významné darované částky putovaly oblastním 

charitám. Univerzitám v Hradci Králové a v Pardubicích daroval EOP finanční prostředky na rozšíření 

knižního fondu. Finančně EOP podpořil také Východočeské divadlo Pardubice, Filharmonii Hradec 

Králové a Komorní filharmonii Pardubice, jejichž je dlouhodobým partnerem.

EOP je jedním z předních dodavatelů energií v České republice. Cena tepla dodávaného z EOP patří 

dlouhodobě mezi z nejnižší v celé ČR. V letošním roce dodává EOP domácnostem tepelnou energii 

za cenu 328,24 Kč/GJ (včetně DPH), která je o 27 % nižší, než činí odhadovaný celorepublikový 

průměr cen tepla vyráběného z uhelných zdrojů.

Soustava zásobování teplem Elektrárny Opatovice činí přibližně 290 km tepelných sítí a teplo z ní 

odebírá více než 59 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik 

stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, 

sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. 
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