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Vyberte si způsob napojení a dodávky tepla, který vám 
nejvíc vyhovuje.

  Primární dodávka tepla
– dodávka tepla do předávací stanice; zahrnuje pomoc 
s vybudováním přípojky tepla, nebo její vlastní vybudování.

  Sekundární dodávka tepla
 – dodávka tepla z předávací stanice; zahrnuje vybudování 
přípojky tepla, předávací stanice tepla, následný provoz, 
obsluhu, údržbu a servis.

NAPOJENÍ OBJEKTU 
NA TEPLÁRENSKÉ SÍTĚ 
A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY TEPLA

PŘIZPŮSOBÍME SE 
VAŠIM POTŘEBÁM

řešíte zdroj tepelné energie 
pro váš objekt?
Pomůžeme zajistit napojení objektu na síť centrálního zásobování 
teplem a zajistíme dodávku tepelné energie pro váš objekt.
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Primární dodávka tepelné energie je vhodná pro:

  průmyslové areály, které teplo distribuují uvnitř areálu,

  technologické aplikace, výrobu,

  rodinné domy, bytový sektor a občanskou vybavenost 
v případech, kdy si předávací stanici buduje odběratel na vlastní 
náklady a dále si zajišťuje odborně i provoz tohoto zařízení.

Variantně nabízíme obsluhu a provozování, které jsou součástí 
našich energetických služeb. Více na www.cezteplarenska.cz

DODÁVKA TEPLA DO PŘEDÁVACÍ 
STANICE

ČEZ Teplárenská, a.s. zajistí na své náklady:  

Poradenství s připojením 

Dle vyhodnocení ČEZ Teplárenská, a.s. zajistí:

Projektovou dokumentaci tepelné přípojky 

Stavební povolení v rozsahu přípojky 

Vlastní realizaci tepelné přípojky 

Instalaci měřiče tepelné energie 

Dodávku tepla dle sjednaných parametrů na primární síti 

Odběratel zajistí na své náklady:

Projektovou dokumentaci spojenou s instalací předávací stanice 

Stavební povolení v rozsahu předávací stanice a napojení na vnitřní tepelný rozvod v objektu 

Realizaci předávací stanice a připojené tepelné technologie 

Obsluhu a údržbu předávací stanice 

primární dodávka tepla
Nabízíme pomoc s vybudováním přípojky tepla, nebo její vlastní vybudování a zajistíme 
dohodnuté parametry dodávky tepelného média. Všechny ostatní náklady spojené s pořízením 
a provozem předávací stanice hradí odběratel.

ZABEZPEČÍME 
NAPOJENÍ VAŠÍ 
PŘEDÁVACÍ STANICE 
A ZAJISTÍME 
DODÁVKU TEPLA

 ČEZ Teplárenská, a.s.  Předávací stanice  Zákazník
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Zajistíme:

  dodávku tepla do vytápěných objektů v souladu s požadovaným 
charakterem otopu,

  přípravu teplé užitkové vody, včetně hygienické úpravy (např. 
proti bakterii Legionella),

  komplexní péči o vybudované zařízení po celou dobu platnosti 
smluvního vztahu.

Plně komfortní služba

Výhody sekundárního napojení na síť centrálního zásobování 
teplem:

  nulové počáteční investice,

  odborná realizace a uvedení do provozu,

  po celou dobu smluvního vztahu přebíráme veškerou 
zodpovědnost a péči o tepelné zařízení,

  spolehlivé a bezpečné zajištění tepla do vašeho objektu.

DODÁVKA TEPLA Z PŘEDÁVACÍ 
STANICE

Dle vyhodnocení ČEZ Teplárenská, a.s. zajistí na své náklady – kompletní řešení:

Poradenství s připojením na síť centrálního zásobování teplem, včetně poradenství k předávací 
stanici pro zajištění maximálního komfortu 

Projektovou dokumentaci tepelné přípojky a předávací stanice, včetně návaznosti na:

   topný systém objektu/areálu

   přípravu teplé vody v objektu/areálu



Stavební povolení v rozsahu přípojky a předávací stanice 

Vlastní realizaci tepelné přípojky, dodávku a montáž předávací stanice 
(např.: s ekvitermní regulací) 

Instalaci měřiče tepelné energie 

Dodávku tepla dle sjednaných parametrů na výstupu z předávací stanice 

Zajištění nepřetržité obsluhy s využitím našich centrálních dispečinků 

Zajištění servisu a oprav na zařízení 

sekundární dodávka tepla
V této variantě hradíme investiční náklady na vybudování přípojky tepla a technologii předávací 
stanice tepla, kterou následně plně provozujeme, včetně všech souvisejících nákladů 
na údržbu, servis a revize.

ZABEZPEČÍME 
NAPOJENÍ 
A VÝSTAVBU 
PŘEDÁVACÍ STANICE 
A ZAJISTÍME 
SPOLEHLIVOU
DODÁVKU TEPLA

 ČEZ Teplárenská, a.s.  Předávací stanice  Zákazník
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doplňující informace VYUŽITÍ TEPLA A MOŽNÉ 
VARIANTY VYÚČTOVÁNÍ

Teplo je dodáváno na:

  vytápění (ÚT – ústřední topení – topná voda),

  přípravu teplé vody (TV, dříve TUV – teplá „užitková“ voda),

  technologické teplo,

  případně kombinace výše uvedeného, dle požadavku 
odběratele/zákazníka. 

Teplo je účtováno v:

  jednosložkové ceně

Obvykle se využívá pro zákazníky se sezónním odběrem tepla
– například pro využití tepla jen pro vytápění bez přípravy teplé 
vody, anebo pro odběratele s potřebou vysokého tepelného 
výkonu v malém časovém období. 

Cena tepla je dána jednotkovou cenou v Kč/GJ. Změřená dodávka 
tepla měřičem tepla je pak násobena touto jednotkovou cenou.

 dvousložkové ceně

Tarif je výhodný pro odběratele s celoročním odběrem tepla. Cena 
tepla je složena ze dvou plateb – stálé měsíční platby a platby za 
dodané teplo. 

Stálá měsíční platba je odvozena buď od smluvního tepelného 
výkonu odběratele, nebo od smluvního množství dodávky tepla. 
Platba za dodané teplo je pak dána jednotkovou cenou tepla 
a množstvím dodaného tepla.

Dodavatel tepla kalkuluje ceny tepla dle platné 
legislativy Energetického regulačního úřadu. 
Ke kalkulaci může využívat předběžnou a výslednou 
cenu tepelné energie. Způsob určení ceny tepelné 
energie a podmínky dodávky jsou v kompetenci 
dodavatele tepla.

K ceně tepla se připočítává DPH, kde je uplatňována 
snížená sazba.
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kontakty na manažery prodeje

ORLOVÁORLOVÁ

HOHODONÍNDONÍN

Horní PočaplyHorní Počaply
Dolní BeřkoviceDolní Beřkovice

ÚSTÍ N. L.ÚSTÍ N. L.
    Trmice    Trmice

Mladé Buky
Svoboda n. Ú.
Horní Maršov
Bohuslavice n. Ú.
Radvanice
Suchovršice
Úpice

Krupka
Dubí
Hrob
Osek
Duchcov
Jirkov

BOBOHUMÍNHUMÍN

DVŮR KRÁLOVÉ DVŮR KRÁLOVÉ N. L.N. L.

VRCHLABÍVRCHLABÍ

JANSKÉ JANSKÉ LÁZNĚLÁZNĚ

TRUTTRUTNOVNOV

CHVALETCHVALETICEICE

MĚLMĚLNÍKNÍK

KLÁŠTEREC KLÁŠTEREC N. O.N. O.
KADAŇKADAŇ

CHOMUCHOMUTOVTOV

BÍLIBÍLINANA

TEPTEPLICELICE

lokalita Hodonín, Orlová, 
Bohumín
Ing. Marek Kostial
724 428 942
marek.kostial@cez.cz

lokalita Bílina, Chomutov, Teplice, 
Kadaň
Ing. Milan Bláha
728 114 110
milan.blaha@cez.cz

lokalita Trmice, Mělník
Ústí nad Labem
Ing. Jiří Beran
601 315 293
jiri.beran01@cez.cz

lokalita Trutnov, Vrchlabí, Chvaletice, 
Dvůr Králové n. L.
Mgr. Tomáš Zvolánek
724 678 885
tomas.zvolanek@cez.cz



ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30
251 01  Říčany

IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941

cezteplarenska@cez.cz
www.cezteplarenska.cz


