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Pomáhat
a topit
S parafrázemi svého modernizačního
hesla „pomáhat a chránit“ si policie
České republiky jistě užila své, a tak
také přicházím s teplárenskou troškou
do mlýna.
Ovšem s hesly to někdy může být
ošidné. Třeba z mého dnešního titulku
stačí vypustit jedno jediné písmeno
„a“ a může zcela změnit smysl. Abychom mohli nadále Plzeňanům topit a ne
jim zatápět nebo je dokonce topit, k tomu
potřebujeme kráčet s dobou. Vypadá to,
že celý obor energetiky stojí na jakémsi
rozcestí kudy kráčet dál, ve hře je ale přitom mnoho protichůdných faktorů.
Zcela oprávněná a pochopitelná je
rostoucí váha ekologických argumentů.
A už jsme vyznavači nebo odpůrci
antropogenního původu globálního
oteplování, v žádném případě nemůžeme pomíjet skutečnost, že fosilních
paliv ubývá a jejich spotřebu je třeba
omezovat. Stejně tak je ale skutečností,
že český teplárenský systém, postavený především na spalování uhlí, nelze
přebudovat na jiné palivo mávnutím
kouzelného proutku. Takové mávání až
příliš připomíná kácení lesa a létání
třísek na všechny strany - v tomto
případě na stranu miliónů českých
občanů, kteří jsou na fungujícím teplárenském systému závislí.
Alternativní paliva ve formě obnovitelných zdrojů mohou být částečným
řešením a v Plzeňské teplárenské už
jimi umíme nahradit přibližně třetinu
paliva – bez nadsázky jsme v tomto
ohledu na české i evropské špičce.
Řešením daleko účinnějším je ovšem
využívat dostupné palivo co nejefektivněji. Zatímco klasické kondenzační
elektrárny dosahují účinnosti něco přes
třicet procent, teplárenská kogenerační
technologie kolem sedmdesáti procent.
Znamená to, že z paliva využijeme více
než dvojnásobek energie, než klasické
elektrárny. Z toho by mělo vyplývat
určité preferování tepláren při rozdělování zdrojů.
Snažíme se te o to, aby politici i stát
tuto jednoduchou matematiku přijali za
svou. Jednání se z voleb vzešlou politickou reprezentací nám dávají naději,
že by se to mohlo podařit.
Držte nám, prosím, palce. Ani ne tak
v našem, jako spíše ve vlastním zájmu.
Pro stanovení budoucích cen tepla
a pro to, zda budeme i nadále tak
pomáhat svému městu jako dosud, je to
kardinální otázka.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Sbohem, výtopny….
Příští rok bude zbourána poslední výtopna, kterou plzeňská teplárenská
vlastní. Dostala je kdysi do vínku od bývalého státního podniku Tepelné
zásobování města Plzně (TEZA). Prostě, čas trhnul oponou…..
S omezováním výroby tepla ve výtopnách
se začalo okamžitě, jakmile došlo ke zvýšení účinnosti na centrálním zdroji teplárny
v souvislosti s kogenerační výrobou energie. Kotelní jednotky na výtopnách měly
tepelnou účinnost přibližně 80 %, zatímco
centrální zdroj má kotle s účinností překračující 90 %. Z toho plyne lepší ekonomika
provozu. Výtopny byly odstavovány a likvidovány postupně, ale
nebylo to vždy jednoduché.
„Například před odstavením
výtopny na Borech, která kromě
tepla ve formě horké vody
vyráběla a dodávala pro některé
zákazníky i páru, bylo nutné předělat parovody na horkovodní
potrubí. Také parní výměníkové
stanice pára-voda byly nahrazeny systémem voda-voda,“ říká
výrobní ředitel plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres.

Lochotínu. Dnes už tam ten problém samozřejmě neznají.“
Likvidace uhelné výtopny na Borech
8.7.2008 byla poměrně populární, protože
se u ní postupně ubourával komín a to byla
zajímavá podívaná. Spíše poněkud „utajeně“, protože za zdí, probíhá od letošního
24. května likvidace výtopny Světovar.

Borská výtopna ve stádiu likvidace.
Letopočet 2008.

Tady dnes stojí supermarket.
Z ekologického pohledu je náhrada výtopen dodávkou tepelné energie z centrálního
zdroje samozřejmě pokrokem. Povolené
emisní limity ve výtopnách (SO2, Nox, CO,
prach) byly podstatně mírnější oproti centrálnímu zdroji. Limity se určují mj. v závislosti
na instalovaném tepelném výkonu – zpravidla čím větší zdroj, tím přísnější limity.
K likvidaci výtopen se postupně přistupovalo po zprovoznění moderního fluidního
kotle na centrálním zdroji v roce 1999 a neobešlo se to bez diskusí. Někteří energetici
zastávají názor, že takové výtopny v jednotlivých městských obvodech jsou zapotřebí
jako záložní zdroje pro případ poruchy na
centrálním zdroji nebo na horkovodním rozvodném systému.
Plzeňská teplárenská tedy nejdříve provedla celou řadu úprav jak na centrálním
zdroji, tak na rozvodech, aby jejich spolehlivost byla co největší. Až 30.9.2002 byla
jako první zlikvidována výtopna Letná.
„Hned v zápětí 30.10.2002 jsme zastavili
výtopnu na Košutce, která spalovala topný
olej. Tamní obyvatelé to velice ocenili,“
vzpomíná Z. Dongres.“ Dodnes lidé vzpomínají na to, jak dokázala košutecká výtopna kouřem znepříjemnit život celému

Poslední veterán - Doubravecká výtopna.
Vyvrcholením celého procesu likvidace
výtopen bude od příštího jara bourání
výtopny na Doubravce, po které zbude
v létě 2011 už jen vyklizený prostor.
„Všechny staré výtopny byly kdysi provozovány s nižší tepelnou účinností a vyššími
emisními ukazateli oproti provozu současného centrálního zdroje. Byly také
nákladné na údržbu a revize v době, kdy
byly odstaveny v tak zvané studené záloze,“ uzavírá výrobní ředitel plzeňské teplárenské Z. Dongres a dodává, že likvidací
výtopen přispívá Plzeňská teplárenská
k celkovému zlepšení životního prostředí
v Plzni i ke zlepšení ekonomiky provozu
teplárny – a to mimo jiné umožňuje udržovat ceny tepla na hladině, která je zajímavá
pro teplárenské zákazníky.
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Rekonstrukcí ušetříme uhlí
Rekonstrukcí kotle K5, ve kterém každý rok přemění 200 tisíc
tun uhlí na teplo, ušetříme napříště v Plzeňské teplárenské
ročně asi dva tisíce tun tohoto paliva – to představuje přibližně
jeden a půl plně naloženého vlaku.
„Dosavadní mokré odškvárování jsme
změnili na suché“, říká výrobní ředitel teplárny Zdeněk Dongres. V praxi to znamená,
že tzv. „nedopal“ - malé zbytky ne zcela
shořelého uhlí, které dosud padaly do vody
a staly se odpadem, nyní putují na suchém
dopravníkovém pásu, kde dohoří a jejich
energie je využita bezezbytku. Úspora činí
sice „pouhé“ jedno procento, ale za rok jsou
to právě ony dva tisíce tun uhlí.
„Nové zařízení nás sice přišlo na 50 miliónů korun, ale kromě zvýšení efektivnosti
procesu spalování přináší i ekologický

efekt, protože s likvidací dosavadních zbytků mokrého nespáleného uhlí jsme
měli určité starosti – jako
s každým odpadem“, vysvětluje Z. Dongres. Další
výhodou je, že rekonstruovaný kotel může nyní snáze
využívat i jiné palivo, než
uhlí. S obdobnou rekonstrukcí dalšího kotle počítáme v Plzeňské teplárenské v roce 2011.

Sem jsme dali 50 milionů, ukazuje Z. Dongres nové zařízení,
které ušetří spoustu uhlí.

Všude samé kosti
Jsou to spojité nádoby. Aby Plzeňská
teplárenská udržela prodej tepla alespoň na
dosavadní úrovni, musí připojovat stále
nové a nové zákazníky. Je to dáno výrazným trendem k úsporám energií, v našem
případě především zateplováním budov,
instalací nových oken, využíváním moderních materiálů. Proto je jedním z nejvýznamnějších kroků k budoucí prosperitě rozvoj
horkovodní sítě, který je pro připojování
nových odběratelů nezbytnou podmínkou.

Základ máme skvělý
Stávající horkovodní sí má 263 kilometrů
a teplárenským potrubím je prošpikovaná
prakticky celá Plzeň. Nejmohutnější roury
mají průměr 700 mm, ty nejtitěrnější 20.
Jen za rok 2009 investovala Plzeňská
teplárenská do rozvoje sítě 195 miliónů
korun a připojila 78 nových zákazníků
s předpokládaným odběrem 71 420 GJ

tepla ročně. Podobným tempem se pokračovalo i letos, kdy kapacita nových odběrů
představuje 61 395 GJ za rok.

Periférií jako po másle
Pokud se klade nové potrubí někde na
periferii města, je to čistě technická záležitost
a odborné firmy umějí položit potrubí třeba
i pod dnem řeky, to je dávno vyzkoušené.
A tak třeba nový horkovod pro Švabinské
terasy s předpokládaným odběrem 9 tisíc
GJ/rok se pokládá jedna radost. Podobně to
platí pro bytové domy v Bolevci (5 tisíc
GJ/rok) a další okrajové čtvrti. Potíž je ale
kopání v centrálních částech Plzně…..

Lidé už tu žili
Letos je takovým příkladem pokládání
horkovodu ve Veleslavínově ulici (nový
odběr 5 700 GJ/rok). Jak se v centru

hrábne do země, narazí se na kosti nebo na
archeologické artefakty, Veleslavínka nebyla výjimkou. A hned je poplach, přijede
archeolog a hodnotí, zda jde o něco cenného, nebo zda se může kopat dál. V našem
případě to byl Jiří Orna ze západočeského
muzea.

Býval tu hřbitov
„Kosti se našly v ulici Dominikánské, my
jsme o nich věděli už z dřívější doby,“ říká
archeolog Orna. “Můžeme je naprosto jednoznačně interpretovat jako pozůstatky hřbitova, který se nacházel v areálu Dominikánského kláštera, který stál v místech dnešní budovy soudu. Po zboření kláštera při
stavbě nových budov rozhrnuli ty kosti do
plochy, do ulice. Tam je nacházíme dodnes
hned pod povrchem, pod dlažbou chodníku.“
Jak je vidět, přehnanou pietou naši předkové netrpěli, to dnes se chováme k pozůstatkům s jinačí úctou. Tento nález, už
dávno zmapovaný, ale „naštěstí“ nemá
žádný vědecký význam a stavbu nijak
mimořádně nezbrzdil. Jsou to, odborně
řečeno „druhotně uložené ostatky“, kdy není
známa původní situace a další analýzy
nemají smysl.

Už v době římské….
V plzeňských ulicích je už tolik inženýrských sítí, že najít nové archeologické artefakty, doklady antropogenní činnosti, je
skoro vyloučené a pokud se najdou, jsou
zničené. Archeologové ale občas přece jen
najdou něco nového.
“Právě ve Veleslavínově ulici máme
doklady o osídlení dávno před založením
Plzně v době římské. Tehdy tu sídlili Germáni,“ uzavírá náš výlet do historie archeolog Jiří Orna.

4

Plzeňská teplárenská p
Slepice se zlatými vejci
Plzeňská teplárenská je největším podnikem v majetku města Plzně, které
je jediným akcionářem této akciové společnosti. Ačkoliv zásobuje přes
40 tisíc domácností téměř nejlevnějším teplem v České republice (obsazujeme druhou příčku – viz graf cen tepla), přesto dokáže ještě ze svého zisku
významně pomáhat městskému rozpočtu formou vyplácení dividend. Jen za
posledních pět let to bylo 850 miliónů korun. Tento zdánlivý, a pro Plzeň
příjemný rozpor potřebuje podrobnější vysvětlení.

opakujme si znovu, ponecháváme pro tentokrát zcela stranou pozitivní ekologické
dopady uvážlivého rozvoje Plzeňské teplárenské jako největšího výrobce energie
v Plzeňském kraji.

Už koncem 90. let minulého století byl
nastartován pozitivní vývoj bývalé obyčejné
městské teplárny směrem k modernímu
energetickému zařízení tím, že Plzeňská
teplárenská po zralé úvaze odvážně rozhodla o investici do tzv. kogenerační výroby
energie – tedy společné výrobě tepla
a elektřiny. Díky modernímu zařízení vstoupila postupně na trh s elektřinou v podobě
tzv. podpůrných služeb a díky tomu začala
elektřinu prodávat výhodněji než dříve.
Tento krok, který měl řadu odpůrců, už lze
hodnotit z historického nadhledu – bylo to
jednoznačně správné rozhodnutí.

Odvedla-li Plzeňská teplárenská za
posledních pět na dividendách do plzeňského městského rozpočtu 850 miliónů korun,
pak je třeba připomenout, že to zdaleka
nejsou všechny peníze, které tímto směrem
putují. Je třeba k nim ještě připočítat dalších
420 miliónů, které teplárna zaplatila městu
ve formě nájmu za jeho zařízení (především
za využívání systému rozvodů tepla ve
městě) a 25 miliónů, které investovala do
oprav městského majetku. Tím ovšem výčet
nekončí, protože mimo městský rozpočet
putují ještě každoročně milióny korun na
podporu mládežnického sportu a kultury, na
zdravotnictví a na charitu. Jen v letošním
roce to představuje dalších 13 milionů
korun, o které se rozdělilo sedmdesát
subjektů.
Tradičně je Plzeňská teplárenská podporovatelem Fakultní nemocnice Plzeň
a plzeňské ZOO, divadelního festivalu Divadlo Plzeň či Západočeské galerie. Dostane se ale třeba i na dětský pěvecký sbor
Jiřičky či na Městskou i Diecézní charitu,
nebo školu pro zrakově postižené děti. Podpory Plzeňské teplárenské využívají i hlavní
městské obvody.

Zelené peníze
Dalším významným krokem bylo, když se
Plzeňská teplárenská, díky invenci svých
techniků, velmi intenzivně zapojila do českým státem i Evropskou unií prosazovaného energetického využívání obnovitelných
zdrojů. V našem případě to bylo nejdříve
spoluspalování biomasy v podobě tzv. lesní
štěpky (dřevní odpad z mýtní těžby v lesích,
který se dosud většinou bez užitku spaloval
přímo na místě), postupně přibývaly i peletky z cíleně pěstovaných energetických plodin. Celý proces rozvoje energetického využívání obnovitelných zdrojů zatím vyvrcholil téměř miliardovou investicí do zcela
nového, tzv. „zeleného“ výrobního bloku,
který byl spuštěn na jaře letošního roku
a jehož výkon dokonce předčil očekávání.
Necháme-li pro tentokrát stranou největší
význam energetického využívání biomasy –
ochranu životního prostředí, a budeme-li se
na ně dívat jen ekonomickýma očima, pak
lze velmi jednoduše konstatovat, že státem
nastavené parametry výkupu elektřiny právě z tohoto obnovitelného zdroje jsou velmi
rozumné. Výrobce ekologické energie sice
poněkud zvýhodňují, ale současně neruinují peněženky jejích spotřebitelů.

Nízké ceny tepla – strategie města
Vzhledem k tomu, že stoprocentním majitelem Plzeňské teplárenské je město Plzeň,
je logické, že jeho vedení už více než patnáct let rozhoduje o všech strategických
rozhodnutích podniku, tedy i o cenách
tepla. Tím vlastně částečně rozhoduje
i o podnikatelském prostředí v Plzni. Nízké

„Aby plzeňská teplárenská zůstala pro
město i nadále slepicí, která i při nízkých
cenách snáší zlatá vejce, musíme včas,
rozvážně a odvážně reagovat na změny
na energetickém trhu,“ říká člen Rady
města Plzně Robert Houdek, který měl
v posledním období teplárnu v tomto
orgánu na starost.
Dividendy městu z Plzeňské teplárenské
(v milionech korun):

2006
2007
2008
2009
2010

112
130
129
329
150

ceny tepla, které platí plzeňští občané
napojení na systém centrálního zásobování
teplem, jim umožňují využít uspořené
peníze na jiné produkty a služby a tím vlastně nepřímo podporovat rozvoj dalšího podnikání. Podobně to platí i pro řadu podniků
a institucí, ale také pro školy a školky, centra obchodu a služeb atd. Nízké ceny plzeňského tepla tak jsou nezanedbatelným prvkem pro příjemnější život ve městě. A to,

Nejsou to jen dividendy

Nic není bez práce a odpovědnosti
Finanční možnosti Plzeňské teplárenské
jsou dány především dvěma faktory:
- důslednou, kvalifikovanou a efektivní
každodenní prací jejích zaměstnanců
- správným strategickým rozhodováním
osvíceného vlastníka, města Plzeň,
a hospodářského vedení Plzeňské teplárenské.
Především druhý uvedený faktor vypovídá o tom, že linie rozvoje Plzeňské teplárenské se prakticky patnáct let nemění
a vede k pozitivním výsledkům.

Ceny tepla Kč/GJ v roce 2010
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pomáhá svému městu
Starostové nás mají rádi
Podpora od Plzeňské teplárenské nemůže samozřejmě nijak zásadně
ovlivnit hospodaření jednotlivých městských obvodů, na to jsou poskytované prostředky přece jen příliš nízké, rozdělované podle zásady „každému
trochu“. A tak zpravidla putují na obveselení obyvatel.

Město her

Balónová show

„Letošních 150 tisíc
korun od Plzeňské teplárenské jsme použili na
kulturní akci Město her,
konkrétně na vystoupení Dana Nekonečného
a tradiční bohatý ohňostroj,“ říká starosta Městského obvodu
Plzeň 1 Jiří Uhlík a dodává, že takových
sponzorů jako je teplárna by potřebovali
více.

„Vážíme si toho, že
Plzeňská teplárenská poskytuje našemu obvodu
každoročně sto padesát
tisíc korun. Letos jsme jimi
posílili jeden a půl miliónový rozpočet na Balónovou show a také zářijovou akci První zvonění,“ uvádí starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. Kdyby
prý bylo takových mecenášů víc, mohl by se
třeba zlepšit úklid obvodu nebo péče o zeleň.

Den Slovan a Hrákula

Ke Svatému Jiří

„Plzeňská teplárenská patří mezi naše
pravidelné sponzory a potřebovali bychom
jich víc“, tvrdí místostarosta Městského
obvodu Plzeň 2 Oldřich Rozšafný. „Částka
sto tisíc z teplárny putovala na tradiční
Den Slovan, třicet tisíc pokrylo náklady na
filmové promítání v rámci festivalu Hrákula, odkud jsme výtěžek ze vstupného
poukázali na charitativní účely. Zbylých
dvacet tisíc šlo na filmové promítání
DOLEK, což je Hrákulova obdoba.“ Peníze
trápí každý městský obvod a kdyby jich
bylo opravdu hodně, směřovaly by prý především na lepší péči o seniory a nejmladší
generaci.

„Z teplárenských sto padesáti tisíc jsme
dvě třetiny použili na tzv. Doubravecký
týden, což je každoroční akce, typická pro
Doubravku a konající se u Sv. Jiří. Zbylými
padesáti tisíci jsme pokryli náklady na
Hudební rej v téže lokalitě – to je přehlídka
rockových kapel, která si získala stálou
popularitu, občané se na ni vždycky velmi
těší a dík za to patří Plzeňské teplárenské,“
vysvětluje starostka Městského obvodu
Plzeň 4 Jarmila Jakubcová. „Kdybychom
měli podobných sponzorů víc, rádi bychom
podporovali i další kulturní a sportovní akce
a třeba i realizovali projekt pro seniory ve
Špitálském lese,“ dodává.

Hlavně zdraví
Nejvýznamnějším podporovaným subjektem je Fakultní nemocnice Plzeň, kam
letos na nákup nových přístrojů odešly
z Plzeňské teplárenské dva milióny korun.
„Nové přístroje umožňující lepší a dokonalejší péči o nemocné – to je zásluha
našeho největšího sponzora, Plzeňské
teplárenské. Za poslední roky jsme od ní
dostali téměř devět miliónů korun. Letošní příspěvek jsme rozdělili na tři zdravotnická pracoviště – Chirurgickou kliniku, Dětskou kliniku a Neonatologické
oddělení,“ říká tisková mluvčí Fakultní
nemocnice Renata Jenšíková a upřesňuje, že Chirurgická klinika nakoupila
moderní techniku pro operace nádorů
jater, Dětská klinika si za získané peníze
pořídila speciální monitor pro děti narozené s poruchou srdeční činnosti
a Neonatologické oddělení si zakoupilo
monitor pro děti narozené se zdravotním
handicapem.

Máme rádi
zvířátka

„Spolupráce s Plzeňskou teplárenskou si
velice vážíme. Jsme rádi, že si vzala za své
podporovat právě naši nemocnici, která
slouží nejen obyvatelům krajského města,
ale i lidem ze širokého okolí. Za tuto pomoc
si Plzeňská teplárenská zaslouží vřelé díky,“
říká Jaroslava Kunová, ředitelka Fakultní
nemocnice Plzeň.

„Plzeňská ZOO potřebuje své mecenáše ze všech oblastí života, od drobných kmotrů zvířat až po významné
osobnosti i společnosti. Podpora nejnavštěvovanějšího turistického cíle
v Plzeňském kraji, naší oázy pro lidi
i zvířata, kterou nám poskytuje Plzeňská teplárenská, přináší mnohé plody.
Velmi si té pomoci vážíme a srdečně
za ni děkujeme“, říká Jiří Trávníček,
ředitel Plzeňské ZOO.
„Plzeňská teplárenská je nejvýznamnějším partnerem plzeňské ZOO všech
dob,“ tvrdí tiskový mluvčí zoologické
zahrady Martin Vobruba. „Pravidelná
podpora se datuje od roku 2005 a za tu
dobu jsme dostali více než 11,5 miliónu
korun. Letos to bylo jeden a půl miliónu.“
Od té doby vznikla řada nových expozic pro nové druhy zvířat. M. Vobruba
jmenuje například severoamerické výběhy s pavilonem Sonorská pouš, pavilon afrických kopytníků, unikátní Českou řeku a letos otevřené africké a asijské expozice s tolik očekávanými žirafami a nosorožci. Vzpomíná také na teplárenskou pomoc při dopravě tygra ussurijského z Kanady do Plzně. Všechny
tyto projekty a všestranný rozvoj byly
umožněny také díky podpoře od Plzeňské teplárenské.
„Neopominutelnou stránkou naší spolupráce je rovněž návštěvnický servis
a zábava, protože každoroční společné
Dětské dny s Plzeňskou teplárenskou
překonaly svým rozsahem všechny
podobné akce v historii naší ZOO,“
uzavírá její tiskový mluvčí M. Vobruba.
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Odpovídáme na dotazy
Nové technické možnosti přinášejí stále
větší komfort dodávek tepla v plzeňském
systému centrálního zásobování tímto
médiem. Obvyklou každoroční potíží bývaly
tzv. „odečty“ a následné rozúčtováním
nákladů na teplo v jednotlivých bytech.
Staré způsoby měření prostřednictvím
tzv. „odparek“ nemohly být,
vzhledem ke svému technickému řešení, dostatečně
přesné a někdy způsobovaly nespokojenost zákazníků. To se díky aktuální
nabídce Plzeňských služeb
může zásadně změnit. Odpovědím na dotazy klientů
právě na nové technické
možnosti odečtů je věnována
tato stránka.

w V inzerci jsem si všiml
ceny za poměrový měřič.
Můžete mi ji objasnit?
Jak je psáno ve výše otisknuté inzerci, akční nabídka
jednoho RTN (rozdělovač
topných nákladů) s dálkovým
odečtem i bez „dálky“ činí
1,- Kč za přístroj (v ceně je
dodávka a montáž), odečet a rozúčtování
nákladů na otop jedné RTN vás pro příští
rok bude stát 50% nákladů, než je cena
běžná.
w Co mám učinit pro to, abych této vaší
nabídky mohl využít?
Dohodněte se s námi na spolupráci nejpozději do konce listopadu 2010. Stačí
zavolat na bezplatnou linku 800 505 505.

w O jaký přístroj se jedná? Od jaké
firmy?
Nabídka se týká digitálních dvoučidlových
RTN s rádiovým přenosem od společnosti
Siemens a digitálních dvoučidlových RTN
„bez rádia“ TELMETRIC Plus od společnosti Metrona.

méně průhledný způsob měření “sklíčka
na zpátečce”, nebo se stále ještě rozpočítávají dle plochy.
Píšete, že máte s námi podepsanou
smlouvu na dobu 10 let, což je současně
i životnost daného přístroje. Bylo by pro vás
opravdu nevýhodné te přístroje měnit.

w Je rozdíl mezi digitálním měřidlem „bez dálky“ a „s dálkou“
opravdu pouze ve způsobu přenosu dat, ve způsobu načítání?
Ano. Oba přístroje jsou elektronické dvoučidlové, s digitálním displejem. Jediné v čem se liší je způsob načítání informací, které jsou
v nich uložené. Zjednodušeně řečeno – „bez dálky“ technici do bytu
vstoupit musejí, „ s dálkou“ už nikoliv. Který způsob je pro uživatele
pohodlnější je zřejmé.

w Kdo pro vás rozúčtování provádí?
Jsme jednou z mála firem, které provádějí rozúčtování vlastními silami tzv. „na
klíč“. Jsme k tomu vybaveni personálně, technicky i potřebným softwarem.
Nejen že nepotřebujeme využívat cizích
služeb, ale naopak poskytujeme tuto
službu, tedy rozúčtování topných nákladů,
řadě plzeňských správců domů a bytů.
Počet reklamací je mizivý a dlouhodobě se
pohybuje pod jedním promile z provedených rozúčtování.

w Máme digitální přístroje Telmetric Plus od vaší společnosti,
smlouvu máme podepsanou na
dobu 10-ti let a přečetla jsem si
od vás aktuální nabídku. Vyplatilo
by se mi ji využít, pokud bych
chtěla přístroje „s dálkou“?
Nevyplatilo. Pokud s námi máte již uzavřenou smlouvu na Telmetric plus a jste
s ní spokojeni, nevěnujte dálkovým
odečtům prosím větší pozornost než
informativní.
„Dálkový RTN“ má smysl především
tam, kde se doposud používají tzv.
“odparky”, které při současné nabídce na
trhu patří už k zastaralejšímu způsobu
měření, nebo pokud by nevyhovoval

www.plzenskesluzby.cz
www.rozuctovani.cz

Zpravodaj Plzeňské teplo vydává:
Plzeňská teplárenská, a.s.,
Doubravecká 1, 304 10 Plzeň,
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111
Plzeňské služby, a. s.,
Edwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
tel.: 377 499 206
Bezplatná infolinka 800 505 505
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Lépe už to nejde
Slovo „rating“ pochází z angličtiny a znamená hodnocení. Existuje řada
ratingových agentur, mezinárodních i domácích, k těm druhým se řadí
i ČEKIA – Česká kapitálová informační agentura. Agentury nezávisle hodnotí hospodářské subjekty, řadí je do několika kategorií a umožňují tak jejich
srovnání. ČEKIA, vzhledem k žebříčku CZECH TOP 100, ohodnotila i Plzeňskou teplárenskou.
Ratingové agentury, především ty největší jako jsou Moody´s, Standard & Poor´s
nebo Fitch Ratings, byly v uplynulých dvou
letech podrobeny nemilosrdné kritice a hodnota jejich ratingů byla silně zpochybněna –
souviselo to s chybným (omylem či záměrně?) ohodnocením řady aktiv, která se,
přes vysoký rating, nakonec ukázala jako
téměř bezcenná.
České republice se tato vlna vyhnula, zdá
se, že české agentury se nijak závažných
chyb nedopustily. Ačkoliv i jejich rating je
třeba brát s jistou rezervou, přesto u nás

zůstalo jejich hodnocení poměrně solidním
obrázkem pro porovnání ekonomických
subjektů.

ČEKIA Stability Award
Ve spolupráci se sdružením CZECH TOP
100 obohatila ČEKIA hodnocení firem
o novou kategorii, která měří stabilitu jednotlivých společností. Její rozhodnutí bylo motivováno snahou reagovat právě na důsledky
ekonomické recese, s čímž souvisí zvýšená
poptávka všech subjektů na trhu po snížení

Historie ratingu souvisí s vývojem
finančního trhu v USA. Za jeho počátek se dá považovat rok 1909, kdy
John Moody začal hodnotit obligace
železničních společností, nedlouho
poté začal používat tento typ hodnocení i pro podniky veřejných služeb
a průmyslové společnosti.
obchodních rizik. Hodnocení ČEKIA Stability
Award poskytuje, podle jeho tvůrců, nezávislý pohled na bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně předpovědi budoucího rizika. Výsledkem je
známka na desetistupňové škále.
Plzeňská teplárenská si vysloužila ohodnocení AAA a řadí se tak mezi 9 procent
nejstabilnějších firem v České republice. Že
by nám tedy v zimě vychladly radiátory,
toho se nejspíš v Plzni bát nemusíme.

Zařazení hodnocených firem v jednotlivých ratingových skupinách

Systém hodnocení ČEKIA Stability Rating
Ratingové
hodnocení

Slovní popis
ratingového hodnocení

Slovní popis
skupiny

VYNIKAJÍCÍ

AAA
AA
A

Excelentní
Vynikající
Výborný

Stabilní společnost, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchoního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko,
minimální riziko úpadku.

DOBRÉ

BBB
BB
B

Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný

Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při plnění závazků z obchodního
styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti ivestic, přijatelné úvěrové rizio,
níké riziko úpadku.

RIZIKOVÉ

CCC
CC
C

Rizikový
Vysoce rizikový
Extrémně rizikový

Rizikové společnsoti, pravděpodobnost prodlení plateb při plnění závazků z obchodního styku, možnot budoucího zhoršení finanční situace, vyšší úvěrové riziko,
společnosti ohrožené úpadkem.

ÚPADKY

D

Úpadek

Název
skupiny

Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům

