
Teplospol a.s. je významným distributorem tepla ze systému CZT v regionu Jindřicho-
hradecka. Po hospodářské stránce se podniku daří - sklízí tak úspěch plynoucí z dobře 
rozplánovaného finančního hospodaření a uskutečněných opatření během několika 
posledních let. Nyní se tak může zaměřit na investice a realizovat smělé plány, které 
nám v exkluzivním rozhovoru přiblížil Ing. Milan Kučera, finanční a ekonomický ředitel 
a člen představenstva společnosti.

Teplospol a.s. věří systému centrálního 
zásobování teplem (CZT), v jiných lokalitách je 

schopna nabídnout i financování nových zdrojů

Kdo jsou vaši odběratelé? Kolik míst zásobujete teplem 
a elektřinou?

Našimi odběrateli jsou předevší�m domácnosti v bytových do-
mech na sí�dliští�ch patří�cí� pod správu bytových družstev, jiných 
privátní�ch subjektů anebo pří�mo společenství� vlastní�ků. Aktu-
álně provozujeme tepelné hospodářství� v osmi cenových lokali-
tách - v Jindřichově Hradci (to je naše největší� lokalita se zhruba 
70procentní�m podí�lem), v Dačicí�ch, Suchdole nad Lužnicí�, Č�es-
kých Velenicí�ch, Nové Bystřici, Čhlumu u Třeboně a Třeboni. 

K našim odběratelům či odběrným mí�stům ale patří� i podnika-
telské subjekty, zaří�zení� jako např. restaurace, základní� školy 
a mateřské školky. 

Jak se vede po hospodářské stránce? Za hospodaření v roce 
2016 jste prý dostali ocenění…

V poslední�ch několika letech se nám opravdu daří� velmi dobře. 
V minulosti z přechodně naplánovaného ztrátového hospodaře-
ní�, které mělo odběratelům zajistit sní�žení� cen za distribuci tepla 
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 pro vytápění� a ohřev teplé vody, jsme se dostali do tzv. „čer-
ných čí�sel“ a již několik let po sobě hospodaří�me s kladnými vý-
sledky. Naví�c i ceny za teplo se společnosti podařilo postupně 
sní�žit a naše odběratele stabilizovat. Ocenění�, resp. Čertifikát se 
známkou AAA- Excelentní�, který jsme letos za celkové výsledky 
hospodaření� minulého roku obdrželi od nezávislé poradenské 
firmy Bisnode Č�R, a.s., je nejvyšší� možný stupeň hodnocení� fi-
nanční� a ekonomické stability společnosti.

Jak se vám podařilo hospodářské výsledky takto vylepšit?

Prioritou je udržet pro naše smluvní� odběratele co nejpřijatel-
nější� ceny dálkového tepla, což se nám, alespoň prozatí�m, mys-
lí�m si, daří�, potažmo s průběžným hledání�m úsporných opatření�, 
zefektivnění�m procesu výroby a rozvodu tepla, optimalizací� 
za aktivní� podpory zástupců měst a samotných zaměstnanců. 
V oblasti nákladů se zaměřujeme jak na kategorii tzv. proměn-
ných nákladů (předevší�m cen zemní�ho plynu a nakupovaného 
tepla), tak i na kategorii stálých nákladů. Z vývoje a výsledků 
několika poslední�ch let tak máme za to, že se jedná o správný 
směr, který reprezentoval nákladové úspory v celkové hodnotě 
několika milionů korun.

Budete v dohledné době ještě investovat do rozšíření výroby 
tepla a elektřiny?

Jsme také závislí� na možnostech vedení� a vybudování� rozvod-
ných sí�tí�; pro nejbližší� období� rozší�ření� výroby tepla a elektřiny 
v lokalitách neplánujeme, přestože máme vlastní� tepelný zdroj 
na biomasu a několik kogenerační�ch jednotek. To ale nezname-
ná, že potencionální� pří�ležitosti investic do obnovitelných zdrojů 
úplně vylučujeme.

V čem spatřujete možnosti rozvoje firmy v následujících le-
tech?

Naší�m prvořadým cí�lem je a bude udržet si stávají�cí� zákazní�ky 
napojené na systém centrální�ho vytápění� předevší�m tí�m, že jim 
budeme nadále nabí�zet co nejvýhodnější� ceny tepla a k tomu co 
nejkvalitnější� servisní� služby a spolehlivé zázemí�. K tomu bude-
me samozřejmě směrovat i veškerou investiční� činnost. Protože 
jsme na tom dobře ekonomicky, finančně, viděli bychom jistou 
pří�ležitost ve vstupu do jiných lokalit, kde se napří�klad systém 
centrální�ho zásobování� teplem rozpadá, samotní� odběratelé 
mají� zájem nebo možnosti vybudovat si své vlastní� alternativ-
ní� zdroje (plynové domovní� kotelny). V takových pří�padech by 
to znamenalo působnost rozší�řit a majitelům nabí�dnout profi-
nancování� vstupní�ch investic do zaří�zení� včetně s tí�m spojené-
ho servisu a poskytovaných služeb. Jednalo by se pochopitelně 
o ucelené části, nikoliv dí�lčí� objekty, aby to dávalo smysl. V nepo-
slední� řadě je možné spatřovat pří�ležitosti i ve formě pronájmů 
zaří�zení� pro výrobu a rozvod tepla. 

Připravila Anna Burdová a Tomáš Chalupa
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Přistoupili jsme také k investicí�m do nových zaří�zení� k zefek-
tivnění� výroby a rozvodu tepla. Jsou to faktory či opatření�, 
které zlepšují� technické parametry při výrobě i rozvodu tep-
la a významně podpořily naši obchodní� a cenovou strategii 
ve prospěch odběratelů.

Zmínil jste investice. Mohl byste blíže specifikovat, do jakých 
zařízení investice šly?

Kromě investic do výrobní�ch zaří�zení� – kotelen a rekonstruk-
cí� rozvodů - jsme poří�dili nový kompletní� informační� systém 
HELIOS - jak pro účetnictví�, tak dálkový přenos dat z měřidel 
na jednotlivých kotelnách a výmění�kových stanicí�ch. Poří�dili 
jsme také i novou telefonní� ústřednu a firmu vybavili moderní� 
počí�tačovou technikou (Hardware). Snaží�me se dále zefektiv-
ňovat celý vnitřní� systém společnosti a své dodavatele vybí�rat 
na základě stanovených kritérií� formou výběrových ří�zení�.

Na investice v minulém roce vynaložila společnost částku přes 
6 mil. korun a pro letošní� rok plánujeme, že investice budou ví�ce 
než dvojnásobné. Výdaje budou plně financovány z našich vlast-
ní�ch zdrojů a věří�me v jejich budoucí� efekty, pří�nosy.

Minulý rok jste v jedné ze svých lokalit zrušili uhelné tepelné 
zdroje a nahradili je ekologičtější variantou. O jaký projekt šlo?

Ano, šlo o investici v naší� druhé nejvýznamnější� lokalitě – v Da-
čicí�ch. Zde vytápí�me odběratele 680 bytových jednotek z ko-
telny, kde se kromě jednoho plynového kotle nacházel i uhelný 
zdroj. Ten jsme se po posouzení� rozhodli zrušit předevší�m 
s ohledem na značné investice, které bychom museli vynaložit 
na jeho rekonstrukci v souvislosti se zpří�snění�m emisní�ch limitů 
podle platných předpisů během nejbližší�ch dvou let. Naví�c tento 
uhelný zdroj byl již poměrně zastaralý a jeho účinnost výroby 
tepla byla poměrně ní�zká. Provedli jsme proto kompletní� rekon-
strukci naší� kotelny, kde jsou v současnosti nainstalovány dva 
plynové kotle a na základě obchodní�ho kontraktu ve spolupráci 
se společností� E.ON Energie, a.s., je také umí�stěna kogenerační� 
jednotka s jední�m elektrokotlem.

Počet 
zaměstnanců
společnosti:

26

Roční obrat
společnosti:

105 milionů 
korun

Založení 
společnosti:

1. ledna
1998

„Každého stávajícího 
i budoucího odběratele 

tepla si vážíme a děkujeme 
za důvěru, kterou 

chceme splácet rozsahem, 
kvalitou a cenou 

poskytovaných služeb.“
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