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IROMEZ zlevní teplo zákazníkům 

v Pelhřimově o více než 3 % už od dubna 

Domácnosti i firmy odebírající ekologické teplo od společnosti 

IROMEZ s.r.o. ušetří. Od 1. dubna 2016 totiž společnost snižuje 

ceny tepla o 23 Kč za GJ, tedy o více než 3 %. Například 

domácnosti tak mohou v roce 2016 uspořit i několik set korun, 

ostatní subjekty celé tisíce. 

„Zimní sezona byla natolik mírná, že jsme nemuseli nakupovat dražší 

paliva, zejména topný olej. Téměř veškeré teplo jsme vyrobili z lesní 

biomasy, kterou si sami zajišťujeme a zpracováváme. Tuto dobrou 

zprávu chceme sdělit zákazníkům a o dosažené úspory se chceme se 

zákazníky rozdělit. Proto jsme se rozhodli pro rok 2016 snížit cenu tepla 

od 1. dubna,“ řekla jednatelka společnosti Mgr. Ing. Hana Zíková. 

IROMEZ má již na svých webových stránkách www.iromez.mvv.cz nový 

ceník. Ceny tepla jsou zde pro všechny zákazníky na primární i 

sekundární síti sníženy o 23 Kč včetně DPH. V této topné sezóně, jež 

zanedlouho skončí, dosáhla společnost úspor palivových nákladů  

– tedy spalovaného množství biomasy – a omezila spotřebu dražších 

paliv, především topného oleje a zemního plynu. „O těchto úsporách 

jsme zákazníky již informovali. Ceny roku 2016 jsme zachovali na 

stejné úrovni roku 2015. Nyní tedy přicházíme se zlevněním, které je 

vyšší než celorepublikový průměr energetických společností. Ty 

v letošním roce snižovaly cenu obvykle o 1–2 %,“ doplnila Hana Zíková. 

IROMEZ všem zákazníkům v Pelhřimově nadále garantuje 

bezstarostnou a bezrizikovou kompletní službu a kromě tepla nabízí 

v ceně také nepřetržitý monitoring provozu jednotlivých částí sítě 

centrálního zásobování, havarijní pohotovost nonstop, celoroční správu 

a údržbu technologických zařízení a poradenství týkající se spotřeby  

a vyúčtování. 

IROMEZ s.r.o. je společností s mnohaletou tradicí výroby tepelné energie  

z biomasy. Jako jedna z prvních společností v České republice začala 

zpracovávat dřevní odpad pro výrobu a dodávku tepla zákazníkům  

v Pelhřimově již v roce 1995. Společnost nabízí také služby mycí linky pro 

osobní a dodávkové vozy, prodej dřevěných briket a prodej pohonných 

hmot na vlastní čerpací stanici. Součástí skupiny MVV Energie CZ je 

společnost IROMEZ s.r.o. od listopadu 2009.  

 

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností 

s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě,  

v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost  

k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších 

technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře 

strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogene-

rační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití 

odpadu. 

http://www.iromez.mvv.cz/

