
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI 

Vážení odběratelé,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou oslovili, poděkovali Vám za využívání našich služeb, a zároveň 
Vás informovali o vývoji situace v oblasti dodávek tepla a teplé užitkové vody v našem regionu. 

V poslední době se objevují nabídky na možnost odpojení objektů od sítě centrálního zásobení teplem 
(dále jen CZT) a vybudování vlastního alternativního zdroje tepla, zejména tepelných čerpadel (dále jen 
TČ), se zaručenou úsporou finančních prostředků. Tyto nabídky jsou mnohdy snahou výrobců nebo 
prodejců TČ zvýšit své výnosy a bohužel v některých případech neposkytují ucelené a pravdivé 
informace. Vzhledem k tomu, že nám tato situace není lhostejná, chtěli bychom Vám jako Váš stávající 
distributor tepelné energie poskytnout seriózní informaci, co rozhodnutí vybudovat vlastní zdroj tepla 
skutečně obnáší. Za tímto účelem jsme pro Vás připravili stručný materiál, který Vám usnadní orientaci 
v této problematice a umožní Vám posoudit, jaký zdroj tepla je pro Vás skutečně výhodný, pohodlný a 
bezpečný. 

Děkujeme za čas, který věnujete pročtení tohoto materiálu a přejeme Vám hodně spokojenosti s 
našimi službami.

Úspory tepla lze dosáhnout snížením teploty v 
bytech, zateplením, regulací nebo nočním 
útlumem při ohřevu vody či vytápění, nikoliv však 
změnou paliva nebo způsobem vytápění. Dům 
má spotřebu stejnou, ať se vyrábí teplo z uhlí, 
plynu, elektřiny či dřeva. Výměnou zdroje 
nedojde ke snížení spotřeby tepla. 

Základní podmínkou pro úsporu je tedy snížení 
celkové energetické náročnosti objektu, a to jak 
na vytápění, tak na ohřev teplé užitkové vody.

Jak ušetřit za teplo Srovnávejme srovnatelné

Při srovnávání výhodnosti dodávek tepla ze 
systému CZT a dodávek tepla z alternativního 
zdroje, je nutné do tohoto srovnání započítat 
veškeré úplné náklady. I vlastní zdroj vyžaduje 
prvotní investici na vybudování a další náklady 
spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

Nelze tedy počítat pouze s náklady na 
spotřebovanou elektrickou energii, ač se tak 
často děje.

TEPLOSPOL a.s. Jindřichův Hradec



Porovnání kalkulací 
cena tepla pro vytápění objektu (TČ / CZT):

Položka kalkulace 
TČ  

neúplná kalkulace 
TČ 

úplná kalkulace 
CZT 

úplná kalkulace 

Odhadnutá tepelná ztráta objektu 68 kW 100-150 kW 100-150 kW 

Roční spotřeba tepla v GJ 725 GJ 650 GJ 650 GJ 

Roční spotřeba tepla v kWh 201 306 kWh 180 556 kWh 180 556 kWh 

Tepelné čerpadlo o celkovém výkonu 65 kW (2x32,5 kW) 65 kW (2x32,5 kW) Neřešíte 

Průměrný topný faktor *) Není uveden 2,6  Neřešíte 

Krytí tepelného čerpadla 96 % 85%  Neřešíte 

Spotřeba elektrické energie na provoz TČ 68 168 kWh 59 028 kWh Neřešíte 

Dotop elektrokotlem 2x30 kW (účinnost 98%) 2 486 kWh 27 636 kWh Neřešíte 

Spotřeba ostatní elektřiny 535 kWh 535 kWh V ceně tepla z CZT 

Celková roční spotřeba elektrické energie 71 189 kWh 87 199 kWh V ceně tepla z CZT  

Cena tepla dodaného TČ 183 124 Kč 158 785 Kč Neřešíte 

Cena tepla dodaného elektrokotlem 6 679 Kč 74 341 Kč Neřešíte 

Cena ostatní elektřiny 1 455 Kč 1 455 Kč V ceně tepla z CZT 

Paušální platby za jistič 15 075 Kč 15 075 Kč Neřešíte 

Ostatní provozní náklady  
(servis, údržba, obsluha, dohled) 

Není zakalkulováno 24 000 Kč V ceně tepla z CZT 

Roční náklady na nákup elektrické energie **) 206 333 Kč 273 656 Kč V ceně tepla z CZT 

Měrné provozní náklady 285 Kč/GJ 421 Kč/GJ V ceně tepla z CZT 

Investice – dodávka na klíč ***) Není zakalkulováno 2 000 000 Kč V ceně tepla z CZT 

Platba za příkon (100A x 500 Kč) Není zakalkulováno 50 000 Kč Neřešíte 

Správní poplatek za rozhodnutí  Není zakalkulováno 5 000 Kč Neřešíte 

Zpracování projektové dokumentace Není zakalkulováno 10 000 Kč Neřešíte 

Náklady spojené s odpojením od CZT Není zakalkulováno 10 000 Kč Neřešíte 

Úroky z úvěru Není zakalkulováno Není zakalkulováno Neřešíte 

Investice celkem 0 Kč 2 075 000 Kč V ceně tepla z CZT 

Roční odpisy (10 let) 0 Kč 207 500 Kč V ceně tepla z CZT 

Odpisy / GJ 0 Kč 286 Kč V ceně tepla z CZT 

Cena tepla 285 Kč/GJ 707 Kč/GJ 668 Kč/GJ 

Náklady objektu za roční průměr 206 625 Kč 459 550 Kč 434 200 Kč 
 

 Neúplná kalkulace dodavatele TČ  Úplná kalkulace TČ  Úplná kalkulace CZT 

                                                                                                                                                   

Skutečný roční nákup tepla v roce 2014 ze systému CZT 650 GJ = 180 556 kWh 

Konečná cena tepla od společnosti Teplospol a.s. za rok 2014 v cenové lokalitě J. Hradec 668 Kč/GJ 

 

Pro Vaší snazší orientaci v nabídkách od dodavatelů TČ uvádíme srovnání kalkulací ceny tepla. 

Předmět porovnání - bytový dům o 33 bytech, sídliště Vajgar, J. Hradec, zateplený, vyměněná okna

Ve většině případů dodavatelé TČ neuvádí úplnou reálnou kalkulaci ceny!

*)     Topný faktor vyjadřuje účinnost tepelného čerpadla. Zjednodušeně udává, kolik kWh tepelné energie se vyrobí z 1 kWh 
elektrické energie. Dodavatelé tepelných čerpadel běžně uvádí teoretickou hodnotu topného faktoru, která je ovšem v 
běžných podmínkách nereálná. Do kalkulace je nutné použít průměrný sezónní topný faktor, jehož hodnotu odborné 
studie pro bytové domy uvádí v rozmezí 2,2 – 2,6.

**)   Cena stanovena z ceníku společnosti E.ON Energie, a.s.: jistič 3 x 100 A, sazba C56d
***) Výše Investice byla zjištěna na základě poptávky u dodavatelů tepelných čerpadel 

Všechny ceny uvedeny s DPH.



?
575 Kč

587 Kč
599 Kč

582 Kč 581 Kč

633 Kč
646 Kč

683 Kč
669 Kč 668 Kč

 550 Kč

 600 Kč

 650 Kč

 700 Kč

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Konečné ceny tepla od společnosti Teplospol a.s. - cenová lokalita J. Hradec

Cena TE  bez DPH Cena TE s DPH

Při výpočtu návratnosti investice do TČ jejich prodejci ve svých nabídkách uvádějí, že cena tepla ze 
systému CZT roste v průměru o 6% ročně. Tento údaj opět zkresluje výpočet návratnosti investice do 
TČ, protože čím větší růst cen je, tím rychleji se investice do alternativního zdroje vrátí. Proto zde 
uvádíme graf průměrných konečných cen tepla od naší společnosti za posledních 5 let, ze kterého je 
zřejmé, že cena stagnuje nebo naopak mírně klesá. I proto je návratnost Vaší investice do TČ jako 
alternativního zdroje vytápění značně nejistá.

Je cena tepla vypočítaná 

Bude i v budoucnu dotovaná 

Je otopná soustava Vašeho domu
vhodná pro instalaci TČ ?

Jaká je skutečná životnost TČ ?

Z tabulky porovnávající kalkulace ceny tepla 
vyplývá, že je poměrně jednoduché tuto kalkulaci 
upravit tak, aby byla pro dodavatele tepelných 
čerpadel výhodná. Na kalkulaci našich cen tepla 
dohlíží Energetický regulační úřad, ceny jsou tedy 
věcně usměrňované a úplné. Než se pustíte do 
jakýchkoliv investic, doporučujeme si nechat 
vypracovat nezávislý ekonomicko-technický 
posudek podle stejných pravidel, který Vám 
objektivně zhodnotí vhodný způsob vytápění.

Bytové domy vystavěné převážně v 70. a 80. 
letech 20. století mají otopnou soustavu 
dimenzovanou na vyšší teplotní spády. Tomu 
odpovídá i topná plocha radiátorů. Nízkoteplotní 
systémy, kterými tepelná čerpadla jsou, budou 
pravděpodobně  pro  přenos  tep la  ve  
srovnatelném komfortu potřebovat úpravu 
otopné soustavy, spočívající min. v doplnění 
radiátorů. Cenu tohoto rozšíření je samozřejmě 
nutné zahrnout do výdajů na vstupní investici, 
která opět zvýší cenu tepla, dodávaného 
tepelným čerpadlem.

Někteří prodejci udávají životnost TČ až 30 let. 
Nikdo ovšem nezaručí životnost delší než 10 – 15 
let, záruka je od výrobce garantována max. na 10 
let. Po ukončení životnosti TČ je nutná jeho 
výměna nebo nákladná oprava. Lze tedy říci, že 
ihned po instalaci TČ byste měli začít šetřit na 
nové, protože jeho životnost není neomezená.

prodejci TČ úplná ?

elektřina na provoz TČ ?

V současné době již Energetický regulační úřad 
řeší změnu nebo zrušení zvýhodněné sazby 
elektřiny D56d pro provoz TČ. Již v minulosti byla 
změněna sazba například pro provoz přímotopů 
a z těchto zdrojů se rázem staly nejdražší zdroje 
tepla. Nečeká toto v budoucnosti i TČ?

Růst cen tepla
rostou ceny tak jak uvádějí prodejci TČ ?



Pokud jste připojeni k systému CZT, 
kupujete komplexní službu bez jakýchkoliv 
dalších starostí. Jednoduše je to pro Vás 
výhodné, bezpečné, pohodlné.

Cena za teplo ze systému CZT je konečná. 
Kromě ceny energií jsou v ní zahrnuté i 
veškeré nutné revize, opravy a údržba, tj. 
úplné náklady.

Teplo dodávané ze systému CZT je stabilní, 
a to jak při extrémních klimatických 
podmínkách, tak i v odběrových špičkách. I 
za největších mrazů je teplota otopné vody 
a teplé užitkové vody dostatečně vysoká 
pro Váš komfort.

Systé m  C Z T  j e  l é t y  p rově ře ný m  
spolehlivým zdrojem. O dodávky tepla v 
našem regionu se stará tým lidí s 
d l o u h o d o b o u  z k u š e n o s t í  t é t o  
problematiky.

Systém CZT Tepelné čerpadlo (TČ)
komplexní řešení bez Vašich starostí:

Vlastní zdroj tepla vyžaduje Vaši starost a 
péči. Je nutné zajistit obsluhu, údržbu a 
revize. V případě poruchy sami musíte 
zajistit opravu. Za provoz zdroje jste plně 
zodpovědní, proto je nutné zřídit 
odpovědnou osobu, která bude mít chod 
Vašeho zdroje na starosti.

U vlastního zdroje nelze kalkulovat pouze s 
cenou spotřebované elektrické energie . Je 
nutné počítat s poměrně vysokou vstupní 
investicí na vybudování zdroje, s náklady 
na její provoz a na opravy. V neposlední 
řadě se musí započítat i náklady spojené s 
odpojením od systému CZT. Po započtení 
všech těchto položek vychází cena tepla 
min. srovnatelná s cenou tepla ze systému 
CZT.

V případě instalace tepelných čerpadel se 
zvyšuje hlučnost tohoto tepelného zdroje. 
Toto lze eliminovat odhlučněním kotelny, 
ovšem za cenu zvýšených nákladů na její 
vybudování.

Tepelné čerpadlo jako alternativní zdroj 
nedokáže pokrýt spotřebu tepla v 
mrazivých dnech. Proto je jako záložní 
zdroj instalován elektrokotel, který zvyšuje 
spotřebu elektrické energie a tím i náklady 
na vytápění objektu.

V případě nedostatečné kapacity přípojky 
(elektrického vedení), je nutné náklady 
spojené s posilováním těchto přípojek 
započítat do nákladů na vybudování 
vlastního zdroje.

řešení vyžadující Vaše starosti:
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+

+

+
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VYUŽÍVEJTE I NADÁLE SLUŽEB SYSTÉMU CZT. 
JE TO VÝHODNÉ, BEZPEČNÉ, SPOLEHLIVÉ A POHODLNÉ!

V případě jakýchkoliv dotazů (nejen k této problematice) se na nás neváhejte obrátit. 

! !

Kontakt

TEPLOSPOL a.s.
Vajgar 585/III
377 01 Jindřichův Hradec
e-mail: 
web:  

info@teplospol.cz
www.teplospol.cz

V tomto materiálu byly využity následující zdroje:
Odborné články z časopisu 3T
Materiály Teplárny Tábor, a.s. 
Materiály Teplárny Brno a.s.
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