
VÍM JAKÁ JE SKUTEČNÁ 
CENA A HODNOTA TEPLA ? 

 
 
DODÁVKY TEPLA OD SMO JE NUTNO CHÁPAT JAKO KOMPLEXNÍ SLUŽBU. KONEČNÁ 
CENA ZA JEDNOTKU TEPLA (1 GJ) V SOBĚ ZAHRNUJE CELOU ŘADU NÁKLADŮ, KTERÉ S 
TEPLEM SOUVISÍ - OD INVESTICE DO PŘENOSOVÉ HORKOVODNÍ SOUSTAVY, VÝMĚNÍKŮ, 
SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU, ŘEŠENÍ PORUCH A ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONEM 
DANÝCH REVIZÍ A ORGANIZACI TOHO VŠEHO. 
 
PŘIPOČTĚTE SI JEŠTĚ VÁŠ ČAS A STAROSTI A SPOČÍTEJTE SI, JAKOU SKUTEČNOU 
HODNOTU MÁ OTOČENÍ VENTILEM U RADIÁTORU. 

 
Z pohledu uživatele je možno způsob zajištění tepla rozdělit do dvou 
kategorií: 
 

1. TEPLO SE STAROSTMI   
 
TI, KDO NEMAJÍ MOŽNOST PŘIPOJIT SE K CENTRÁLNÍMU SYSTÉMU HORKOVODU NEBO 
ZVAŽUJÍ POŘÍDIT SI VLASTNÍ ZDROJ, MUSÍ HLEDAT ODPOVĚDI NAPŘÍKLAD NA TYTO 
OTÁZKY: 

 

 

 
A vrtá jim hlavou řada dalších otázek, například: „když už mám na 
účtu ušetřené peníze a jistý zdroj tepla z centrálního rozvodu, 
není lepší tyto peníze použít rovnou na úhradu tepla a snížit si 
tak platby, než investovat z ušetřených peněz do nejistého 
projektu vlastního zdroje tepla?“ 

ZDROJ ?

• Čím vlastně topit?
• Jaké vybrat zařízení?
• Kdo ho dodá, namontuje a 
jak kvalitně?

• Jaké jsou záruky?
• Jaká bude jeho životnost?

PROVOZ ?

• Kdo bude zařízení 
obsluhovat?

• Co dělat, když dojde k 
poruše?

• Jak topit, když bude zařízení 
v opravě?

• Jak na certifikáty, revize, 
vyhlášky?

PENÍZE ?

• Kde vzít peníze na topný systém?
• Kde nakupovat palivo?
• Kdo zaručí, že se palivo nezdraží?
• Kolik bude stát údržba?
• Jakou si tvořit rezervu na výměnu?
• Mám skutečně zahrnuty všechny 
náklady na teplo? Nebudu hradit část 
nákladů z fondu oprav?

STAROSTI A 
ČAS ?

• Jsem připraven riskovat uživatelský 
komfort ?

• Kolik času nám to všechno nakonec 
zabere?

• Kde najít někoho, kdo kvalifikovaně a 
spolehlivě poradí?

•Nehrozí nějaký průšvih?



 
2. TEPLO BEZ STAROSTÍ 

 
 
ODBĚRATELÉ TEPLA, PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
SMO, NEMUSÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OTÁZKY A STAROSTI ŘEŠIT. TEPLO JE JIM 
DODÁVÁNO NEPŘETRŽITĚ DLE POTŘEBY S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝHODAMI: 

 

SPOLEHLIVOST – tepelná soustava je spolehlivě kontrolována a řízena nepřetržitě z centrálního 
pracoviště dispečery teplárenského podniku. Soustava má instalován inteligentní systém, který 
dokáže zpravidla upozornit na možné poruchy dříve, než si toho uživatelé všimnou. Okamžitá 
oprava poruch je pro provozovatele samozřejmostí. 

 

BEZPEČNOST – ve vytápěných objektech nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy 
zplodinami nedokonalého spalování 

 

VÝKONNOST – tepelná soustava má dostatečný výkon pro udržení tepelné pohody ve vytápěných 
objektech i v případech náhlé změny počasí a prudkého ochlazení 

 

UŽIVATELSKÝ KOMFORT – odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností 
spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru 

 

VÝHODNÁ CENA – ačkoliv i zde platí pravidlo, že žádná cena není nikdy dost nízká, zajišťuje systém 
centrální výroby a zásobování teplem podnikem SMO cenovou stabilitu a od roku 2016 pokles ceny, 
bez ovlivnění okamžitými výkyvy cen energií směrem nahoru 

 


