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ABSTRAKT 

Marketingová analýza tepelného hospodářství ve městech na Moravě a ve Slezsku 

Diplomová práce se zabývá marketingovou analýzou tepelného hospodářství  

ve městech na Moravě a ve Slezsku. Marketingová analýza byla vypracována ve společnosti 

Dalkia Česká Republika, a.s. Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím analýz 

podnikového prostředí určit nejvýznamnější faktory, jež ovlivňují fungování společnosti,  

na základě kterých byly navrženy možnosti jejich řešení, které by vedly k zefektivnění 

činnosti podniku.  

Součástí práce je i analýza jednotlivých potenciálních zákazníků společnosti ve vybraných 

krajích, jejímž výstupem byl výběr nejvhodnějších zákazníků, na které by se měla společnost 

zaměřit, aby si nadále udržela své postavení na trhu. 

 

Klíčová slova:  

Marketingová analýza, tepelné hospodářství, makroprostředí, mikroprostředí, zákazníci 

 

ABSTRACT 

Marketing Analysis of Heat Energy in Towns within Moravia and Silesia 

The thesis deals with marketing analysis of heat energy in towns within Moravia and 

Silesia. The topic was solved in the company called Dalkia Česká republika a.s. The aim of 

the thesis was to identify key factors, which influence Dalkia´s business operation and based 

on these factors to propose some actions, that could lead to improve given business operation. 

Key factors were determined  by business environment analysis. 

Moreover, analysis of individual potential customers is part of the thesis too. Output of this 

analysis is the selected group of customers, which the company should focus on keep its 

present market position also in the future. 

 

Keywords:  

Marketing Analysis, Heat Energy, Macro Environment, Micro Environment, Customers 
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ÚVOD 

Moderní společnost se stala závislou na spotřebě energií a pro její fungování  

je nezbytné, aby byla jimi nepřetržitě a dostatečně zásobována. Energie se stává stále 

vzácnější a to ne z hlediska jejího nedostatku ale z důvodu neustálého zdražování této 

komodity. Zdražování energií je zapříčiněno jednak nedostatkem nejlevnější výrobní suroviny 

(uhlí) potřebné pro její výrobu a vládní legislativou na evropské úrovni, která se svými 

nařízeními snaží o eliminaci negativního vlivu na životní prostředí regulací skleníkových 

plynů, které vznikají ve velké míře právě při spalování uhlí. 

 

Na výrobce jsou kladeny přísné požadavky ze strany Evropské Unie, kterým se musí 

přizpůsobit, chtějí-li i nadále provozovat svou podnikatelskou činnost v energetickém odvětví. 

Je proto nezbytné, aby výrobci sledovali chystané změny, které budou mít zásadní vliv  

na hospodaření jejich společností a hledali způsoby, které by vedly k naplnění legislativních 

požadavků a zároveň zajistily prosperitu společností.  

 

Tato diplomová práce s názvem Marketingová analýza tepelného hospodářství  

ve městech na Moravě a ve Slezsku byla vypracována ve společnosti Dalkia Česká republika 

a.s. Cílem práce je zanalyzovat prostředí (makro a mikroprostředí) v němž se společnost 

nachází, identifikovat budoucí nebo nově platná ustanovení a na základě těchto ustanovení 

navrhnout společnosti účelné řešení stávající problematiky, které povede k zefektivnění 

hospodaření společnosti. 

 

Diplomová práce je rozdělala do tří částí. První část práce je teoretická a zahrnuje 

první 2 kapitoly. První kapitola se zabývá definováním pojmu marketingová analýza, jejími 

druhy a marketingovou strategií. Vybrané druhy analýz byly následně aplikovány přímo  

na společnost Dalkia Česká republika a.s. v praktické části diplomové práce.  

Druhá kapitola je zaměřena na vývoj tepelného hospodářství v České republice, 

výrobu a rozvod tepelné energie.  

 

Druhá část práce je již praktická. Začíná třetí kapitolou, ve které byla představena 

společnost, pro niž byla diplomová práce řešena.  
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Ve čtvrté kapitole bylo na základě čtyř různých analýz (PEST analýza, Porterova 

analýza 5 sil, Analýza trhu tepelného hospodářství ve městech na Moravě a ve Slezsku,  

SWOT analýza) zkoumáno makro a mikroprostředí společnosti Dalkia Česká republika a. s. 

ve kterém se nyní nachází. 

 

V závěru diplomové práce byly vybrány poznatky vyplývající z předešlých analýz, 

které mají významný vliv na fungování společnosti, a na základě těchto poznatků byl 

společnosti doporučen způsob jejich řešení. 
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1 MARKETINGOVÁ ANALÝZA 

Marketingová analýza je součástí marketingového plánu a je založena na zkoumání 

vnějšího okolí a vnitřní analýze firmy. Úkolem marketingové analýzy je zkoumání 

jednotlivých segmentů trhu, konkurence na trhu a makroprostředí, odhadování budoucí 

poptávky a prodej. Odvíjí se od ní volba cílových trhů, stanovení marketingových cílů, jež 

jsou různé pro jednotlivé cílové trhy. Marketingová analýza slouží jako podklad pro 

formulace cenových strategií, formy distribuce produktů a pro stanovení strategie 

marketingového mixu pro jednotlivé trhy. [18] 

 

Na základě komplexní analýzy (externí a interní analýzy firmy) se formulují 

marketingové strategie a sestavují se marketingové plány. [17] 

 

Na marketingovou analýzu dále navazuje marketingový výzkum, který vychází 

z daného tržního prostředí a dále rozvíjí výstupy marketingové analýzy. [14] 

1.1 Externí analýza trhu  

Analýza trhu je důležitým faktorem budoucího úspěchu nebo neúspěchu firmy nebo 

projektu. Smyslem externí analýzy trhu je nalezení možnosti trh segmentovat do jednotlivých 

obchodně zajímavých a specifických částí, získávání a vyhodnocování informací o trhu a jeho 

okolí. [3] 

 

Externí analýza trhu zahrnuje: [14]  

 

 Analýzu makroprostředí (PEST analýza) 

Makroprostředí má podstatný vliv na výkonnost firmy. Zahrnuje 

technologické, politické, ekonomické a sociální prostředí. [1] 

 

 Analýzu oboru podnikání  

Zaměřuje se na zdroje a kvalifikaci pracovních sil, dále na možnosti koupě 

surovin, materiálu a polotovarů potřebných pro výrobu a na konjunkturální cyklus. 

[14] 
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 Analýza trhu  

Při analýze trhu se posuzuje typ, rozsah trhu a jeho segmentace. Analýza trhu 

vyhodnocuje stávající nabídku, a to v jakém rozsahu uspokojuje nynější tržní nabídka 

potřeby zákazníků a jací se vyskytují konkurenti na trhu. Podnik musí neustále 

sledovat vývoj konkurence (technologický vývoj produktů a sledování konkurenčního 

marketingového mixu), aby mohl být i nadále sám konkurenceschopným. [14] 

 

Analýza poptávky na trhu by měla zodpovědět otázky: „Kdo u nás nakupuje? 

Co nakupuje? Proč nakupuje? Kdy nakupuje? Nakupuje zákazník ještě někde jinde? 

Kdo ze zákazníků přináší firmě nejvyšší zisk?“ [8] 

 

 Analýza dodavatelů 

Dodavatelé jsou pro firmu velice důležitým článkem, odvíjí se od nich výrobní 

možnosti mající vliv na celé fungování podniku. Analýza zjišťuje počet 

potencionálních dodavatelů, jejich ceny za poskytované produkty, jaké používají 

distribuční cesty, zda spolupracují s konkurenty, dodací podmínky a vše potřebné pro 

uzavření zakázky. [1] 

 

 Analýza distribuce 

Shromažďuje informace o distribučních kanálech pro odbyt produktů, 

informace o stávajících nebo budoucích prostředníků, jež by mohli zajišťovat 

distribuci daného podniku. [12] 

 

Z externí analýzy trhu by mělo být zřejmé: [20] 

 Výše budoucí poptávky po produktu  

 Vlastnosti a potřeby cílových subjektů (potenciálních zákazníků nebo uživatelů) 

 Určení konkurence a její významnosti  

 

 



 

5 

 

1.2 Interní analýza firmy 

Interní analýza zahrnuje faktory, jež mají na firmu bezprostřední vliv a které může 

firma ovlivnit. Cílem interní analýzy je zjištění slabých a silných stránek firmy. Silné stránky 

spočívají ve specifických přednostech firmy, může se jednat o majetek firmy, jako jsou 

unikátní stroje nebo technologie, licence aj. nebo schopnosti a to zejména znalosti  

a dovednosti jak managementu, tak specializovaných pracovníků, rozdělení práce mezi útvary 

a spolupráce mezi nimi. [1] [17] [44] 

 

Mezi interní analýzy patří např.: [14] 

 SWOT analýza 

 Finanční analýza 

 Analýza tržní pozice 

 Analýza marketingové strategie  

1.2.1 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je pouze určitá část celkové strategie projektu resp. firmy, 

která realizuje určitý projekt. Tvoření strategie projektu neboli podnikatelské strategie firmy 

patří mezi náročné procesy, které můžeme členit do těchto fází: [13] [6] 

 

 Analýza a hodnocení zdrojů, výrobního programu firmy, finanční a ekonomické 

situace 

 Analýza a hodnocení podnikatelského okolí firmy (ekonomické, finanční, 

technologické, politické) 

 Stanovení strategických cílů 

 Tvorba a hodnocení variant strategie vycházející ze silných a slabých stránek firmy, 

jejich příležitostí, rizik a podnikatelského okolí 

 Výběr strategie pro realizaci  

 

Po zvolení marketingové strategie začíná firma plánovat podrobnosti marketingového 

mixu. Jedná se o soubor nástrojů, které slouží k realizaci projektu firmy. Marketingový mix 

obsahuje tzv. 4P : produkt (product), cenu (price), komunikaci (promotion) a distribuci 



 

6 

 

(place). Všechny toto složky jsou na sobě závislé, proto při stanovení jejich optimální 

kombinace je nutné vycházet z charakteristik trhu a strategie projektu. [9] 

1.2.2 Faktory ovlivňující výrobní technologii 

Předběžně zvolený výrobní program, technologický proces a velikost výrobní kapacity 

umožňuje určení potřebných vstupů, jako jsou základní suroviny a materiály, pomocné 

materiály, náhradní díly, energie a další. [3] 

 

Nejdůležitější složkou vstupů jsou základní suroviny a materiály, neboť výrobní 

program je založen právě na nich a také tvoří mnohdy většinu výrobních nákladů. Při realizaci 

mnoha projektů a zajištění totožného výrobního programu lze pro něj využívat různé suroviny  

a materiály, a proto je nutné volbu základní suroviny a materiálu, která může ovlivnit volbu 

výrobní technologie posuzovat podle těchto faktorů: [3] 

   

 Dostupnost - základní surovina a materiál musejí být dostupné během celé doby 

životnosti projektu  

 Substitut materiálu – v případě nedostupnosti daného materiálu jej můžeme nahradit 

substitutem, jehož nedostupnost nebo omezenost ovlivňuje míru rizika projektu. 

Výměna materiálu za substitut může souviset s výrobní technologií. 

 Kvalita – odlišná kvalita suroviny nebo materiálu může mít dopad na výběr 

technologického procesu, kdy např. nízká kvalita materiálu nebo suroviny vylučuje 

určitou technologii. Většinou má neodpovídající kvalita za následek zvyšování 

nákladů na výrobní proces. 

 Vzdálenost – zvětšující se vzdálenost surovin a materiálu od výrobní jednotky může 

mít vliv na zvyšující se dopravní náklady, pozornost je proto potřeba věnovat 

způsobům dopravy, jejich přednostem a jejich nedostatkům. 

 Riziko – čím jsou materiálové vstupy vzdálenější, tím vyšší vzniká riziko s ohledem 

na plynulost zásobování a je proto nutné vytvářet vyšší pojistné zásoby. 

 Cena -  cenová úroveň vstupů se promítá do všech výrobních nákladů a tím ovlivňuje 

efektivnost projektu.  Výše ceny se posuzuje s ohledem na kvalitu daného materiálu, 

neboť jeho vyšší kvalita je spojena s nižší měrnou spotřebou a proto vyšší kvalita 

může vést k nižším výrobním nákladům než při užití méně kvalitních avšak levnějších 

vstupů. 



 

7 

 

2 TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Pojem tepelné hospodářství neboli teplárenství je energetické odvětví zajišťující 

výrobu a rozvod tepla. Ve většině případů je teplárenství chápáno jako centralizovaná výroba  

a rozvod tepla z elektráren, tepláren a výtopen, zatímco decentralizovaná výroba tepla  

se uskutečňuje v malých elektrárnách – v plynových domovních kotelnách přímo u zákazníků. 

[53] 

2.1 Vývoj tepelného hospodářství na území ČR 

Od počátku dvacátých let dvacátého století se v České Republice začalo rozvíjet 

teplárenství neboli centralizované dálkové zásobování teplem. První teplárenské soustavy se 

začali budovat ve 20. letech 20 století. Prvním impulsem vedoucím k vybudování 

rozvodových soustav byl rozvíjející se průmysl. Velké množství tepla bylo potřebné pro 

technologické účely i pro vytápění nových domů v dělnických čtvrtích. Pro výrobu většího 

množství energie se zvyšovala potřeba nových a větších energetických zdrojů zajišťujících 

provoz elektrizačních soustav. Dalším důvodem pro teplárenský rozvoj bylo spalování stále 

většího množství uhlí a z toho plynoucí zvyšující se rozptyl kouře, přeprava  

a skladování uhlí. Všechny tyto aktivity měly negativní vliv na životní prostředí, proto ve 30. 

letech vznikly soustavy umožňující centralizované zásobování teplem, jejíchž součástí byly 

zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Tato podoba dálkového vytápění  

se zachovala dodnes. Období od 20. do 40. let 20. století je charakteristické parními 

soustavami s teplárenskými zdroji určené ke spalování tuhých paliv. [48] 

 

Padesátá a šedesátá léta zaznamenala největší rozmach teplárenských soustav, ten byl 

vyvolán zejména rozvojem průmyslu, který vyžadoval vysokou energetickou spotřebu.  

Regionální elektrizační soustavy se začaly integrovat do jednotného systému. Začaly se stavět 

elektrárny, které zásobovaly teplem přilehlá města. V průmyslových a obytných oblastech se 

budovaly rozsáhlé soustavy pro dálkové zásobování teplem, přičemž zdroje byly buď nové 

elektrárny, nebo také teplárny umístěné v řídce obydlených městských částí a teplo odtamtud 

bylo dopravováno horkovodními napáječi. Jako paliva se využívaly topné oleje a zemní plyn. 

[48] 
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V 70. a 80. letech se na nově vznikajících sídlištích stavěly vysoce energeticky 

náročné teplárenské soustavy s výtopenskými zdroji na zemní plyn nebo kotelnami. V těchto 

letech se stále využívala technologie v podobě obvyklých předávacích stanic a kanálové 

uložení sítí, proto se taky považuje toto období za nejméně se rozvíjející. [48] 

 

Od devadesátých let teplárenství zaznamenalo oživení v podobě výhodnějších cen 

paliv a energií díky vstupu zahraničních investorů na český trh, čímž se tomuto oboru otevřely 

nové možnosti v dostupnosti moderních technologií. Nově přijaté energetické zákony 

zvyšovaly nároky na účelné získávání energie. Stavěly se fluidní kotle a zařízení  

na odsiřování. Pokračovalo se v rozvoji kombinované výroby elektřiny a tepla. Rozvíjela  

se výstavba soustav se zdroji na biomasu a celý proces výroby a spotřeby tepla se zintenzivnil 

a i nadále se rozvíjela kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Spotřebitelům se na radiátory 

instalovaly termostatické ventily. Období od 90. let dvacátého století do 1. desetiletí 

dvacátého prvního století bylo charakteristické ekologizací a zvýšenou hospodárností při 

procesu zásobování teplem dálkovými soustavami. [48] 

 

2.2 Výroba tepelné energie  

Teplo je vyráběno nejčastěji procesem spalování vhodného paliva v ČR především 

uhlí, jež je zatím nejlevnější výchozí surovinou pro jeho výrobu. Vývoj cen tepla na základě 

suroviny, jejímž spalováním je teplo získáváno můžeme vidět na obr. 1. 

 

Obr. 1 Vyhodnocení průměrných cen tepelné energie k 1. 1. 2010 [53] 
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EU stanovila směrnici stanovující vyrábět 13 % energií z obnovitelných zdrojů 

energie. Procentuální vyjádření palivové struktury využívané pro výroby tepla v ČR  

je zobrazeno na obr. 2. Avšak tepelné elektrárny technicky i morálně zaostávají, neboť 

spalování uhlí při výrobě nejvíce zatěžuje životní prostředí a využívání této technologie 

výroby se neztotožňuje s požadavky EU na životní prostředí. Výstavba nových zdrojů podléhá 

velice přísným podmínkám, které by se odrazily v ceně tepla. Teplo by stálo násobek ceny 

nynější a po dobu životnosti nových zdrojů by pro jejich využití nebylo ani dostatečné 

množství uhlí. [ 23] [45] 

 

Výrobci energií musejí inovovat své výrobní technologie, aby byli schopni i po 

odstavení uhelných výrobních zdrojů pokrýt poptávku na trhu a elektřina i teplo nechyběly 

v žádné domácnosti či výrobním podniku. Uzavírání nebo přestavby uhelných elektráren  

se očekávají během následujících desíti let. [23] 

 

 

Obr. 2 Palivová struktura výroby tepla [35] 

2.2.1 Kogenerace 

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie neboli kogenerace (obr. 3) je moderní 

 a vysoce účinný způsob využívání energie. Princip kogenerační výroby je výroba využívání 

odpadního tepla vznikajícího při výrobě elektrické energie, které při standardní výrobě 

elektřiny uniká bez užitku. Kogenerační způsob získávání elektrické i tepelné energie je 
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zároveň i ekologický. Díky využití tepla např. pro účely jako vytápění nebo k ohřevu teplé 

vody se teplo nemusí vyrábět v dalším zdroji a šetří se tím jak množství spotřebovaného 

paliva, tak finanční prostředky potřebné pro jeho nákup a rovněž se snižuje i množství emisí 

CO2  při získání téhož množství elektrické energie. [34] [49] 

 

Kogenerační způsob výroby se vyznačuje vysokou účinností využití energie v palivu  

až 90% zatímco výroba ve starých elektrárnách využije pouze 30% energie, modernějších 

elektrárny využijí maximálně 42% vyrobené energie.  

Dalším pozitivním faktorem kogenerace je možnost decentralizace výroby elektřiny tedy i ke 

snížení ztrát v elektrorozvodné síti a i vyšší spolehlivosti dodávek.  

Výroba způsobem kogenerace je státem podporovaná. Provozovatel kogenerační jednotky 

dostává od státu za každou vyrobenou kilowatthodinu finanční příspěvek. [34] 

 

 

Obr. 3 Kombinovaná výroba a rozvod tepelné a elektrické energie [49] 

 

Rozdíl mezi kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie v uhelné teplárně  

a oddělenou výrobou elektrické energie v elektrárně spočívá pouze v tom, že při kogenerační 

výrobě se vzniklé teplo vede přes výměníkovou stanici do primárního topného okruhu pro 

vytápění objektů a ohřev teplé vody pro odběratele, zatímco pouze při cílené výrobě elektřiny 

se vzniklé teplo předává do chladícího výměníku napojeného na chladící věž, kde dochází 

k odvádění tepelné energie do ovzduší odpařováním výparného tepla z chladící vody. [50] 
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2.2.2 Rozvod tepelné energie 

Rozvody tepelné energie se uskutečňují v soustavě (síti) dálkového (centralizovaného) 

zásobování teplem. Soustava tvoří soubor navzájem propojených zařízení (potrubí, předávací 

stanice, blokové kotelny aj.) určených pro vedení tepelné energie k vytápěným objektům  

od samostatně stojících zdrojů (teplárny, výtopny). [53]  

 

Soustava dálkového vytápění je charakteristická dvěma a více cirkulačními okruhy. 

Teplá voda vycházející z teplárny se nepřivádí rovnou do otopných těles nebo baterií 

odběratelů. Primární okruh je oddělený výměníkem, v němž předává sekundárním okruhům 

teplo ohřívající vodu kolující v sekundárních okruzích. [54] 

 

Pro využívání výměníků tepla a výměníkových stanic (předávacích stanic) v systému 

dálkového vytápění existuje několik důvodů: [54] 

 

 Únik vody nebo jiná havárie postihne pouze část spotřebitelů tepla 

 Radiátory a rozvody tepla v domech nemusejí být dimenzovány na tak velké tlaky (až 

8 barů) jako by tomu muselo být při dodávkách tepla z primárního systému 

 S menšími tlaky v otopných tělesech souvisí i nižší náklady na vybudování rozvodů 

v domech a bytech a i větší bezpečnost obyvatel v případě havárie 

 Vyšší korozivzdornost vedení sekundárního okruhu 

 Snadnější regulace spotřeby tepla spotřebitelem 

 Přesnější měření odebíraného tepla obytnými bloky a samotnými spotřebiteli a s tím 

související přesnější vyúčtování nákladů na vytápění mezi spotřebitele aj. 

Zdroje tepla pro dálkové vytápění jednoho či několika objektů jsou kotle  

ve vzdálených kotelnách řízené automatizovaným systémem regulace výkonu. Jsou vybaveny 

několika kotli a uvádějí se do provozu na základě aktuální venkovní teploty. Proces dodávání 

tepelné energie do jednotlivých objektů je znázorněn na obr. 4. [54] 
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Obr. 4 Distribuce tepelné energie [50] 
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Dalkia Česká 

Republika 

Dalkia Severní 

Morava 

Dalkia střední 

Morava 

Dalkia východní 

Morava 

3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Dalkia Česká republika je dceřinou společností francouzské nadnárodní skupiny 

Veolia Environnement. V České Republice působí od roku 1991 a stala se jedním 

z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a elektrické energie, zároveň vyrábí  

a dodává chlad, stlačený vzduch a další energetické komodity a poskytuje energetické služby 

pro klienty ze soukromé i veřejné sféry. Dalkia Česká republika působí ve městech 

v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v České republice 

zaměstnává kolem 2 350 zaměstnanců. Působnost společnosti ve městech v ČR je znázorněna 

na obr. 5. [28] 

 

 

Obr. 5 Působení skupiny Dalkia ČR [28] 

 

Skupinu Dalkie tvoří v České republice osm společností: [28] 

 

1. Dalkia Česká Republika – zahrnuje jednotky vyrábějící a dodávající teplo  

a elektřinu aj. do třech oblastí Moravy, které jsou vyobrazeny na obr. 6. 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Rozdělení jednotek Dalkia Česká republika a. s. podle jejich působností 
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2. Dalkia Kolín – vyrábí a dodává teplo ekologicky šetrným způsobem  

3. Dalkia Mariánské Lázně – vyráběné teplo dodává do domácností i lázeňského, 

zdravotnického a hotelového sektoru 

4. Olterm  TD Olomouc – distribuuje dálkové teplo a provozuje lokální kotelny 

5. AmpluServis – zabývá se opravou a údržbou energetických zařízení, stavbou 

horkovodů a parovodů 

6. Dalkia Industry CZ – dodává všechny potřebné energie pro společnost OKD a.s. 

Dalkia Industry má dvě dceřiné společnosti: 

 Dalkia Commodities CZ – poskytuje kompletní služby s dodávkou elektrické 

energie 

 Dalkia Powerline – Nakupuje a distribuuje elektrickou energii v Polsku 

 

Dalkia a. s. ve světě působí ve 40 - ti zemích a po celém světě zaměstnává 52 700 lidí 

(obr. 7): 

Evropa: Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Estonsko, Francie, Německo, Velká Británie, 

Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská Republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko  

Amerika: Argentina, Brazílie, Kanada, Chile, Mexiko, U. S. A 

Asie, Tichomoří a blízký východ: Austrálie, Bahrajn, Čína, Izrael, Malajsie, Saúdská 

Arábie, Singapur, Jižní Korea, Turecko, Spojení arabské emiráty [26] 

 

Obr. 7 Výčet zaměstnanců skupiny Dalkia ve světě [26] 
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4 ANALÝZA MAKRO A MIKROPROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI 

Analýza makroprostředí 

 

Makroprostředí působí na firmu a její činnosti nepřetržitě, proměnlivě a téměř 

nepředvídatelně. Firma jej nemůže nijak ovlivnit, proto je nezbytné, aby se mu přizpůsobila. 

Proměnlivost makroprostředí přináší pro firmy změny v podobě nových příležitostí a hrozeb  

a je proto nezbytné, aby firmy včasně na tyto změny zareagovaly, chtějí-li na trhu nejen přežít 

ale i prosperovat. Působící vlivy makroprostředí nepřichází jen z nejbližšího okolí firmy, ale  

i z globálního makroprostředí.  Při analýze makroprostředí se postupuje od analýzy největšího 

prostoru k nejvýznamnějšímu území. Tento „proces trychtýře“ je znázorněný na obr. 8. [11] 

 

Obr. 8 Postup při analýze makroprostředí [11] 

4.1 PEST analýza  

Analýza makroprostředí (PEST analýza) je považována za prostředek sloužící pro 

analýzu změn v politicko-právní oblasti, ekonomická, sociálně-kulturní a technologická 

oblasti. Změny, jež nastávají v těchto oblastech, mají různě velký vliv na fungování 

společnosti.  

Smyslem PEST analýzy je nejen mapování současné situace ale především zjišťování 

budoucího vývoje těchto oblastí a předvídání možných změn, které mohou v budoucnu  

v oblastech nastat. [5] [12] 
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4.1.1 Politicko-legislativní faktory  

Tyto faktory zahrnují antimonopolní zákony, ochranu životního prostředí, ochranu 

spotřebitele, daňovou politiku, regulaci zahraničního obchodu, pracovní právo aj. [17] 

 

Energetické odvětví je nejsilněji ovlivňováno právě politicko-legislativními faktory. 

V současné době se prostřednictvím nových zákonů usiluje o snižování emisí vypouštěných 

do ovzduší podporou výroby z obnovitelných zdrojů energie a zvyšováním energetické 

účinnosti v rámci dotačního programu Zelená úsporám, kde si mohli domácnosti zažádat 

o dotaci na zateplení fasády jejich domu či výměnu jejich stávajícího kotle za ekologičtější. 

[46] 

 

Podle rozhodnutí Evropské komise bude většina povolenek od roku 2013 i nadále 

přidělována zdarma, tedy přibližně 75% z celkového počtu povolenek přidělených České 

republice, ale další potřebné povolenky si budou producenti nakupovat v aukci. [45] 

 

Průměrná cena povolenky je přibližně 350 Kč. Horní limit vypouštěných emisí pro ČR 

byl od roku 2008 až do 2012 stanovený ve výši 86,8 megatun za rok (Tab. 1). V letošním roce 

bude stát rozdělovat průmyslovým podnikům již zmíněných 75% z dosavadních 86,8 megatun 

za rok a to přibližně 65,1 megatun. [45] 

 

Tab. 1 Národní alokační plány zemí EU v letech 2008-2012 [53] 

 Členské státy Celkový limit 
(Mil.t/rok) 

Povol.t/ 
obyvatel 

 Členské státy Celkový limit 
(Mil.t/rok) 

Povol.t/ 
obyvatel 

1 Německo 453,1 5,53 14 Slovensko 30,9 5,83 

2 Velká Británie 246,2 4,17 15 Rakousko 30,7 3,79 

3 Polsko 208,5 5,44 16 Maďarsko 26,9 2,64 

4 Itálie 195,8  17 Dánsko 24,5  

5 Španělsko 152,3 3,57 18 Švédsko 22,8 2,52 

6 Francie 132,8 2,21 19 Irsko 21,2 5,44 

7 Rumunsko 97,6 3,79 20 Estonsko 12,7  

8 Česká republika 86,8 8,51 21 Litva 8,8 2,51 

9 Nizozemí 85,8 5,36 22 Slovinsko 8,3 4,37 

10 Řecko 69,1 6,34 23 Kypr 6,5  

11 Belgie 58,5 5,68 24 Lotyšsko 3,3 1,38 

12 Portugalsko 37,9  25 Lucembursko 2,7 6 

13 Finsko 37,6      
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Z tab. 1 vyplývá, že ze všech států Evropské Unie má České republika přidělený 

nejvyšší povolený limit vypouštěných emisí do ovzduší v přepočtu na jednoho obyvatele ČR 

a je proto nejsilnějším znečišťovatel životního prostředí v celé EU. 

 

Do roku 2020 si EU klade za cíl snížit vypouštění skleníkových plynů o 20% 

v porovnání s rokem 1990 a v současné době jedná o zvýšení na 30%. V roce 2050 EU 

plánuje snížení vypouštěných emisí až o 95%. Pro ČR z toho vyplývá do roku 2050 snížit 

exhalace o 66-93%. [45] 

   

Na českém energetickém trhu je Dalkia nejvýznamnější poskytovatelem energie jejíž 

výroba je realizovaná převážně způsobem kogenerace a neustále zvyšuje množství biomasy 

pro výrobu energie, čímž stále snižuje dopady své podnikatelské činnosti na životní prostředí. 

Biomasu považuje za významný obnovitelný zdroj energie určující směr jejího dalšího 

rozvoje. Nárůst využívání biomasy společností Dalkia při výrobě energií a snížení vypouštění 

CO2 v jednotlivých letech zobrazuje obr. 9. [32] 

 

 

Obr. 9 Vývoj využívání biomasy a snižování CO2 společnosti 

 Dalkia Česká republika a.s. [32] 
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Výhody využívání biomasy pro výrobu elektřiny a tepla: [32] 

 Snížení negativních dopadů na životní prostředí (snížení CO2)  

 Pozitivní ovlivnění ceny tepla a elektřiny (levný zdroj, vysoká výhřevnost) 

 Podpora místní zaměstnanosti   

 

Výroba tepelné a elektrické energie procesem spalování biomasy je znázorněna na obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Výroba tepelné a elektrické energie spalováním biomasy [47] 

    

Se spalováním biomasy začala Dalkia v roce 2003 v teplárně Krnov a postupně  

se rozšířila i do dalších měst. V současnosti se biomasa spaluje také v Ostravě, Karviné, 

Frýdku-Místku, Kolíně a Novém Jičíně. Od roku 2003 pro výrobu tepla a elektřiny 

spotřebovalo 446 000 tun biomasy, čímž bylo ušetřeno množství vypuštěných emisí CO2   

o 518 000 tun. Záměrem Dalkie je zvýšit množství biomasy ve využívaném palivu z 2,2%  

(v roce 2010) na 14% (asi 530 000 tun paliva) v roce 2016. [32] 

4.1.1.1 Teplárenské sdružení České Republiky 

Společnost Dalkia je členem teplárenského sdružení České Republiky, jehož cílem je 

podpora energetických společností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla včetně 

zásobování tepelnou energií a prosazuje zájmy těchto společností vůči státním orgánům České 
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republiky a i orgánům Evropské unie, neboť většina legislativních norem ovlivňující 

podnikatelské prostředí je tvořeno na nadnárodní úrovni. [54] 

 

Zájmů teplárenství České republiky je možné dosahovat na nadnárodní úrovni pouze 

při její spolupráci s dalšími partnerskými sdruženími ostatních členských států Evropské unie. 

Teplárenské sdružení České republiky je od roku 1993 členem organizace Euroheat&Power, 

která zastupuje zájmy energetických společností na politické úrovni. [54] 

 

V následujících letech Dalkia plánuje více se zapojovat do aktivit spojených s řešením 

energetických problémů na politické úrovni.  

 

4.1.1.2 Energetický regulační úřad  

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) je hlavním a nejdůležitějším úřadem pro 

energetické odvětví. Vykonává funkci správního úřadu pro výkon a regulaci energetiky.  Byl 

založen 1. ledna 2001 se sídlem v Jihlavě. Úřad řídí předseda, jehož jmenuje prezident 

republiky na návrh vlády na dobu 6 let. Počet zaměstnanců ERÚ je stanoven na 178. [37] 

 

Činnosti vykonávají ERÚ: [37] 

 regulace cen 

 podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby 

elektřiny a tepla 

 ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů 

 ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí 

 šetření soutěžních podmínek 

 spolupráce s ÚOHS (úřad na ochranu hospodářské soutěže) 

 podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích 

 výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích. 

  

4.1.2 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zahrnují hospodářský cyklus, trendy HDP, devizové kurzy, 

úrokové míry, inflaci, nezaměstnanost, daňové zatížení aj. [17] 
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4.1.2.1 Nezaměstnanost 

Energetický sektor nepatří mezi významné zaměstnavatele v České republice. Podíl  

na celkové zaměstnanosti činil v roce 2007 přibližně 2%, představující 100 tisíc zaměstnanců. 

V dalších letech se počet zaměstnanců stále snižoval. Celkový úbytek zaměstnanců od roku 

2007 do roku 2013 přesáhl 27 tisíc. Tyto změny byly způsobeny především postupným 

vyčerpáváním zásob uhlí, změnou poptávky po energetických produktech, technologickým 

pokrokem a outsourcingováním hlavně obslužných činností.  

Proti snižování počtu zaměstnaných působí rozvoj podnikových činností způsobený rostoucí 

konkurencí v energetickém odvětví. [21] 

 

Společnost Dalkia Česká republika prostřednictvím svého nadačního fondu přispívá  

ke snížení nezaměstnanosti v regionech, ve kterých působí vytvářením trvalých pracovních 

příležitostí obzvláště pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, se zdravotním nebo tělesným 

postižením.  

Fond nabízí i poradenskou činnost pro osoby, které mají dobrý podnikatelský nápad, 

ale nedostatek finančních prostředků na jeho realizaci. Nadační fond poskytne zbývající 

finanční prostředky, jestliže se projekt již začal realizovat a byly do něj vloženy vlastní 

finanční prostředky vlastníka projektu.  

Nadační fond vznikl v roce 2000 a podpořil již 891 projektů, díky kterým bylo možné vytvořit 

nové dlouhodobé pracovní místa pro 1 558 lidí. [31] 

 

4.1.2.2 Cena tepelné energie 

Cena elektřiny, plynu a pevných paliv je určená cenami na světových trzích, ale cena 

tepelné energie je ovlivněna regulací ze strany státu a to prostřednictvím nezávislého 

Energetického regulačního úřadu. Regulace ceny tepla je nutná, neboť soustavy sítí dálkového 

vytápění se v mnoha případech považují za přirozený lokální monopol a není možné zajistit 

dodávky tepla prostřednictvím jiného dodavatele nebo způsobu vytápění. [29] 

 

Ceny tepelné energie tzn. energie tepla nebo chladu se regulují způsobem věcného 

usměrňování cen, tzn., že dodavatel se při kalkulaci cen řídí podmínkami stanovené zákonem 

o cenách (526/1990 Sb.) a cenovým rozhodnutí ERÚ pro daný kalendářní rok. [38] 
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 Do ceny tepelné energie se v kalendářním roce započítávají pouze: [38] 

 ekonomicky oprávněné náklady  

 přiměřený zisk  

 daň z přidané hodnoty 

 

Ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie se rozumí náklady nezbytné 

pro výrobu nebo rozvod tepelné energie v kalendářním roce.  

Přiměřený zisk se v ceně tepelní energie posuzuje individuálně, protože není možné 

určit jednotný ukazatel přiměřenosti zisku nebo jeho rozmezí pro všechny regulované 

subjekty. Výše zisku před zdaněním se posuzuje na základě výše ceny tepelné energie, 

porovnání technických a finančních ukazatelů s jinými dodavateli. [38] 

 

Faktory ovlivňující cenu tepelné energie: [36] 

 Nejistota dodávek uhlí 

Skupina Czech Coal spravuje největší zásoby uhlí v České Republice. Od 

roku2013 do konce roku 2022 nabízí dlouhodobé kontrakty na dodávky hnědého uhlí 

teplárenským a energetickým firmám, kterým vypršela platnost smlouvy o dodávkách 

uhlí v roce 2012. Těmto firmám se ale nelíbí cena, za kterou by měli nakupovat hnědé 

uhlí, od roku 2013 se cena uhlí zvýšila zhruba o 50% na 70Kč/GJ. [24] 

 

 Platba daně z emisních povolenek 

Evropská komise se v roce 2007 zavázala ke snižování emisí skleníkových 

plynů. Do roku 2020 se mají tyto emise snížit nejméně o 20 % ve srovnání s rokem 

1990. „Od roku 2013 do roku 2020 bude mít Česká Republika 645 milionů povolenek, 

z toho 342 milionů povolenek bude dražit v aukcích a 303 milionů povolenek bude 

rozdělen mezi české průmyslové podniky zdarma.[46]  

 

Množství emisních povolenek přidělených zdarma se každým rokem bude 

snižovat. Mezi elektrárny by se mělo v roce 2013 rozdělit zhruba 24, 8 milionů 

povolenek, následující rok pak 21,3 milionů. V roce 2019 by měli získat už jen 4 

miliony povolenek. Od roku 2020 by se měly všechny povolenky prodávat v aukcích. 

[46] 
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Firmy vypouštějící menší objem emisí oxidu uhličitého než jaké představuje 

množství přidělených emisních povolenek, mohou tyto nevyužité povolenky prodat 

jiným firmám, které by je využily. V roce 2011 a 2012 se z emisních povolenek 

přidělených zdarma musela odvádět 32% darovací daň, do té doby byly od daně 

osvobozené. Od roku 2013 se z nich darovací daň již neodvádí. [52] 

 

 Nezbytné investice do zařízení snižující množství emisí  

Členské státy EU musí alespoň 50% výnosů z aukcí povolenek použít na 

činnosti nebo zařízení vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů. [46] 

 

 Zvyšující se DPH  

Od 1. ledna 2013 se zvýšila sazba daně z přidané hodnoty. Snížená i základní 

sazba daně se zvýšila o 1%, snížená sazba daně ze 14% na 15%, základní sazba daně 

z 20% na 21%.  Tyto sazby by měly platit po dobu tří let tedy od roku 2013 do konce 

roku 2015. Na tepelnou energii se vztahuje snížená sazba daně tedy 15% platná od 

roku 2012. [36] 

 

 Platba ekologické daně 

Od 1. ledna 2008 se zavedla povinnost platit daň z elektřiny, zemního plynu a 

pevných paliv. Sazba daně z elektřiny činí 28,30 Kč/MWh. Zdaňovací období je 

kalendářní měsíc. Sazba daně ze zemního plynu je rozdílná pro jednotlivé druhy 

plynu. Plyn spotřebovaný v domácnostech je osvobozený od ekologické daně, naopak 

plyn pro vytápění prostřednictvím dálkových rozvodů dani podléhá. 

Ekologická daň se v případě teplárenství nevztahuje přímo na tepelnou energii, ale 

promítá se do nákladů na palivo využívající pro výrobu tepelné energie. Výpočet daně 

u pevných paliv (hnědé uhlí, černé uhlí, koks) se sazba daně stanovuje množstvím 

pevných látek v GJ spalného tepla (hnědé uhlí 22 GJ/tuna, černé uhlí 32 GJ/tuna, koks 

31 GJ/tuna) v původním vzorku. Sazba daně činí 8, 50 Kč/GJ. [33] 

Od roku 2014 vláda chystá zavedení emisní složky spotřební daně z topných olejů 

pevných paliv zemního plynu aj. Tato daň by se vztahovala na všechny energetické 

suroviny, jež využívají firmy, ale i domácnosti. Ceny topných olejů by se tímto 

opatřením vlády zvýšili přibližně o 15%, uhlí o 20% a zemní plyn zhruba 

 o 10%. [33] 
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 Nestálost ceny plynu ze zahraničí 

Česká Republika odebírá zemní plyn z Ruska a Norska. Začátkem roku 2012 

udeřily v Rusku silné mrazy, čímž bylo omezené plnění množstevních podmínek 

vývozu zemního plynu, jak do České Republiky, tak do dalších zemí Evropské unie. 

Vyšší poptávka po plynu měla za následek růst cenu této komodity, jedna 

megawatthodina byla zdražena zhruba o čtvrtinu její původní ceny.  

Takové zdražení však pocítily hlavně menší firmy, které obchodují na spotových 

trzích. Dlouhodobých kontraktů na dodávky zemního plynu, jež má i Česká Republika 

se proto zdražování kvůli nižšímu exportu plynu netýká.  

Dalším důvodem, který by mohl mít za následek zvyšování cen zemního plynu, jsou 

politické neshody zemí, přes které je plyn dodáván do určených zemí, jako tomu bylo 

v roce 2009, kdy Rusko úplně zamezilo dodávky do zemí EU kvůli cenovým 

neshodám s Ukrajinou. [22] [42] 

 

4.1.3 Sociálně – kulturní faktory 

Faktory zahrnují demografický vývoj populace, změny životního cyklu, mobilitu, 

úroveň vzdělaní a přístup k práci a volnému času. [17] 

 

Sociálně kulturní faktory nemají zásadní vliv na fungování společnosti. 

 

4.1.4 Technologické faktory 

Nechce-li podnik zaostávat za svými konkurenty, musí neustále sledovat právě 

technologické změny, které souvisejí s předmětem jeho podnikání. Pozornost podniku by  

se měla upínat na měnící se technologie a s tím související jejich rychlost zastarávání, ale  

i na investice vlády do výzkumu a vývoje těchto nových technologií. [17] 

 

Evropské komise zahájila program, jehož prostřednictvím usiluje o vývoj 

nízkouhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie. Finanční podpora bude 

přidělena nejméně osmi projektům zaměřených na technologie zachycování a ukládání uhlíku 

a nejméně 34 projektům zaměřených na vývoj nebo zlepšení technologií pro obnovitelné 

zdroje energie. Část projektů (až 50%) bude financována Evropskou unií z příjmů za prodej 
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emisních povolenek, předpokládaný příjem se odhaduje přibližně na 4,5 miliardy EUR. 

Zbývající finanční prostředky poskytnou členské státy a sponzoři. 

Díky své rozsáhlé finanční podpoře se program stal největším programem svého druhu na 

světě. [51] 

 

Společnost Dalkia investovala v České republice během roku 2012 do modernizace 

svých zařízení necelých 900 miliónů korun, tato částka představuje 6,7 % jejího obratu. 

Modernizace se týkala zařízení na výrobu a distribuci tepla a výstavby novách tepelných 

zdrojů určené především průmyslovým zákazníkům. [27] 

 

Analýza mikroprostředí 

Při změnách  makroprostředí se mění i mikroprostředí zahrnující faktory blízko 

společnosti, společnost je jimi silně ovlivňována a sama je může svým jednáním ovlivňovat 

více než faktory makroprostředí. Mikroprostředí ovlivňuje schopnost podniku uspokojovat 

potřeby zákazníků. [7] [10] 

 

V mikroprostředí vystupují tyto subjekty: [17] 

 Samotná společnost 

 Konkurence 

 Dodavatelé 

 Distributoři 

 Zákazníci 

4.2 Porterova analýza 5 sil  

Porterova analýza (obr.11) je nástrojem pro analýzu konkurenčního prostředí 

společnosti. Analýzou konkurenčního prostředí by mělo být možné odvodit sílu konkurence  

a také ziskovost určitého odvětví na trhu. Pro zjištění těchto skutečností je nutný podrobný 

rozbor pěti klíčových faktorů znázorněných na obr. 10. S rostoucí sílou těchto faktorů se 

v odvětví snižuje schopnost zakládání nových firem, zvyšování cen a možnost vydělání 

větších zisků. [12] 
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Obr. 11 Porterova analýza 5 sil [4] 

 

 Hrozbu substitutů na trhu 

Tržní segment se stává neatraktivní, existují-li pro něj skutečné nebo 

potenciální náhražky produktu. [1] 

 

Trh s energiemi se vyznačuje absolutní atraktivitou pro výrobce, neboť  

za energii neexistuje žádný substitut, který by ji mohl nahradit. Ohrožení zisků Dalkie 

tedy nespočívá v jiném produktu na trhu, ale v možnosti získávání energie i jiným 

způsobem než koupí od výrobců.  

Novým trendem se stalo instalování fotovoltaických nebo solárních panelů na střechy 

rodinných domů, které vyrábějí elektrickou nebo tepelnou energii. 
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 Hrozbu vstupu nových firem na trh 

Potenciál segmentu je závislý na výšce bariér vstupu a výstupu. Nejvýhodnější 

segment je ten, jehož bariéry vstupu do odvětví jsou vysoké a bariéry výstupu nízké. 

[1] 

Podnikání v energetickém odvětví v České republice je možné jen na základě 

platné licence, kterou subjektu uděluje ERÚ na dobu 25 let v případě, že se jedná 

 o výrobu elektřiny a plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny  

a plynu, uskladňování plynu, výrobu a rozvod tepelné energie. 

Licence pro obchodování s elektřinou a plynem se uděluje dobu určitou a to nejméně 

na dobu 5 let. [41] 

 

Pro udělení licence musí žadatel splnit tyto podmínky určené energetickým zákonem: 

[41] 

 Dosažení nejméně 21 let 

 Způsobilost k právním úkonům 

 Bezúhonnost 

 Odborná způsobilost (Vysokoškolské vzdělání technického směru + 3 roky 

praxe nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru a 6 let praxe 

v oboru).  

 Prokázání schopnosti dlouhodobě financovat podnikatelské aktivity (nejméně 

na dobu 5 let, nemusí se prokazovat při žádosti o licenci na výrobu elektřiny 

nebo na výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů, pokud ale bude 

elektrický výkon zařízení nižší než 200kW a tepelný výkon nižší než 1MWt. 

 Předložení podnikatelského plánu 

Žádá-li o licenci právnická osoba, musí stejné podmínky splnit členové 

statutárního orgánu a navíc určit odpovědného zástupce.  

 

Zahájení podnikatelské činnosti v energetickém odvětví přináší řadu překážek, 

prokázání schopnosti dlouhodobého financování podnikatelských aktivit se jeví jako 

nejvýznamnější. Náklady na pronájem nebo koupi výrobních zařízení patří mezi 

finančně náročné investice, je proto nezbytné mít zajištěný potřebný kapitál, bez 

kterého podnikatelský subjekt licenci pro provozování své činnosti jistě nedostane. 

[41] 
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 Vyjednávací sílu zákazníků 

Neatraktivita segmentu se vyznačuje velkou nebo rostoucí vyjednávací sílou 

zákazníků. Pro prodejce je výhodné zaměřit se na zákazníky, kteří mají nejmenší sílu 

vyjednávat nebo možnost změny dodavatele. Společnost se proti vyjednávací síle 

zákazníků může bránit, vytvoří - li pro ně výhodnější nabídku, kterou neodmítnout ani 

silní zákazníci. [1] 

 

Dalkie nemůže nabízet zákazníkům výhodnější nabídku v podobě snížení ceny  

za dodávky tepla, protože ceny tepelné energie jsou státem regulované. Zákazníkům 

může nabídnout odkup nebo zainvestování do jejich stávajících výrobních zařízení  

za podmínky uzavření smlouvy o následujícím odběru energií. 

 

 Vyjednávací sílu dodavatelů 

Segment je tím méně atraktivní čím více jsou dodavatelé schopni zvyšovat 

ceny surovin a materiálu nebo snižovat dodávané množství. Nejlepším řešením je 

vytvoření takových vztahů s dodavateli, která zajistí spokojenost na obou stranách 

nebo využívat více dodavatelů pro dodávky surovin a materiálů. [1] 

Dalkie odebírá fosilní suroviny pro výrobu od různých dodavatelů, neboť 

dodávky těchto komodit jsou v posledních letech spojené s množstevní i cenovou 

nejistotou. 

 

 Síla konkurence na trhu  

Působí-li v segmentu mnoho silných konkurentů, stává se pro další eventuální 

konkurenty neatraktivním. [1] 

 

Nejvýznamnějším konkurentem Dalkie je státní podnik skupiny ČEZ a.s., který 

bude díky státní podpoře vždy nejvýznamnějším poskytovatel energií na trhu. 
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4.3 Analýza trhu tepelného hospodářství ve městech na Moravě  

a ve Slezsku  

Zákazníci společnosti Dalkia jsou fyzické a právnické osoby, mající platně uzavřenou 

smlouvu o dodávkách energií. Mimo dodávky energií poskytuje společnost svým zákazníkům 

i služby, jež přímo nesouvisí s předmětem podnikání společnosti, napomáhá jim s údržbou 

energetických objektů. [30] 

 

Produkty společnosti využívají v současnosti tyto zařízení, viz obr. 12: [30] 

 Byty (252 239) 

 Zdravotnická zařízení (102) 

 Sportovní a kulturní zařízení (187) 

 Výzkumné a vzdělávací zařízení (368) 

 Terciální a obchodní sféra (2 957 082 m
2
) 

 Průmyslové závody (216)  

 Sítě tepla a chladu (39)  

 

Obr. 12 Zákazníci skupiny Dalkia v České republice [30] 
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Do jakých měst se bude dodávat tepelná energie od společnosti Dalkie a tedy které 

fyzické a právnické osoby mohou využívat tuto energii, se rozhoduje především podle 

následujících kritérií, které jsou přirazeny každému městu v příloze A diplomové práce. 

 

 Velikost města 

Podle velikosti města se dá předpokládat budoucí spotřeba tepelné i elektrické 

energie. Čím je hustota obyvatel ve městě vyšší, tím vyšší bude i spotřeba energií. 

Jedná-li se o město s průmyslovou výrobou, bude spotřeba energií v těchto městech 

mnohem vyšší, než by tomu bylo u měst, ve kterých výrobní podniky nepůsobí. 

 

 Vlastník zdroje  

Vlastníkem výrobního zařízení může být město, soukromá společnost nebo 

fyzická osoba. Pro energetickou společnost je nejvýhodnější, vlastní-li výrobní 

zařízení město, u kterého je možné si výrobní zdroj buď odkoupit, nebo pronajmout. 

Společnost Dalkia se zaměřuju i na výrobce, kteří vlastní zastaralé výrobní zařízení, 

kterému mohou po vyhodnocení možné budoucí lukrativity nabídnout investici  

do stávajícího zařízení za předpokladu pronájmu tohoto zařízení společností Dalkia. 

 

 Cena (Kč/GJ) 

Čím vyšší cena za vyprodukovaný GJ tepla je v dané lokalitě, tím větší 

potenciál má lokalita pro Dalkii, neboť využitím know how může optimalizovat 

účinnost tamních výrobních zdrojů nebo regulovat množství odváděného tepla jeho 

rekuperací. 

 

Ceny tepelné energie pro rok 2013 jsou stanoveny jako ceny předběžné pro rok 

2012, protože dosud nebyly zveřejněné výsledné ceny tepelné energie za rok 2012  

a ani předběžné ceny teplené energie pro rok 2013. Předběžné ceny pro rok 2012 jsou 

pro jednotlivé lokality v ČR uvedené v příloze B na CD. 

 

Vycházejí vždy:  

a) Z dostupných údajů o cenách platných k 1. 1. příslušného kalendářního roku 

b) Z předpokladu odběru tepelné energie za sledované období – rok (GJ/rok) 



 

30 

 

Jestliže dojde v průběhu kalendářního roku ke změně ceny paliv oproti 

započteným údajům do ceny tepelné energie nebo zvýší-li se množství odebrané 

tepelné energie za kalendářní rok oproti předchozímu předpokladu, výsledná cena 

tepelné energie bude přepočtena dle skutečného odebraného množství a ceny paliva.  

Rozdíl mezi předběžnou a skutečnou cenou tepelné energie bude odběratelům 

dobropisován nebo doúčtován ve sledovaném období. [38] 

 

Kalkulační vzorec stanovený Energetickým regulačním úřadem, podle kterého 

výrobci kalkulují cenu tepelné energie pro jednotlivé lokality, je k nalezení v příloze 

C.  

 

 Typ zdroje  

Výrobní zdroje energie mohou být na tuhá paliva, zemní plyn, biomasu, topné 

oleje aj. Jak již bylo zmíněno výše v odstavci vlastník zdroje, Dalkie vidí svou 

příležitost v odkupu či pronájmu jak moderních, tak zastaralých výrobních zařízení, 

které přestavuje na zařízení ekologičtější, zařízení na tuhá paliva jako je černé uhlí 

mění na plynové nebo na zařízení spalující biomasu. Důležité parametry zdrojů jsou 

tepelný výkon zdroje (MWt), elektrický výkon (MWe) a výkon  kogenerační výroby 

(v příloze A označen KVET). 

 

 Vzdálenost měst od středisek 

Dalkia je vlastníkem výrobních zdrojů ve městech (střediscích) Ostrava, 

Krnov, Frýdek – Místek, Přerov, Olomouc, Nový Jičín.  Toto kritérium není však 

podstatné při výběru potenciálních zákazníků, kritérium má pouze informativní 

charakter. Znalost údaje je ale důležitá pro stanovení ceny nákladů na údržbu zařízení, 

kdy se do nákladů společnosti a tedy i do ceny tepelné energie promítají náklady  

na dopravu od nejbližšího střediska. 
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4.4 SWOT analýza  

Jednoduchý marketingový nástroj sloužící pro stanovení strategie firmy je SWOT 

analýza, pomocí níž je možné vyhodnotit okolí podniku (trhy, zákazníci, konkurence, 

dodavatele, ekonomické a technologické faktory aj.) a vnitřní potenciál podniku (zdroje, 

dovednosti). Na základě této analýzy se volí taková strategie podniku, která by měla zajistit 

dosažení jeho cílů. [15] [16] 

 

Smysl SWOT analýzy nespočívá pouze v sepsání seznamu obsahující výčet silných 

 a slabých stránek podniku, jeho příležitostí a hrozeb, ale musí směřovat k nalezení 

vlivů, předvídání vývojových trendů vnějšího okolí i vnitřní situace podniku a jejich 

vzájemných souvislostí. [2] [6] 

 

Silné a slabé stránky vycházejí ze závěrů interních analýz, zatímco příležitosti  

a hrozby z analýz vnějších. Nemusí to však platit vždy, nastávají i případy kdy se ohrožením 

společnosti stávají rozpory mezi členy top-managementu a pracovníky. SWOT analýzu je 

výhodné sestavit až na úplný závěr analýzy, do níž se promítají nejpodstatnější závěry všech 

vnějších i vnitřních analýz. [16] 

 

 
Pozitivní faktory Negativní faktory 

Vnější 

faktory 

Opportunities Threats 

O1: Relativně stabilní poptávka po produktech 

O2: Absence substitučních výrobků 

O3: Slabí odběratelé 

O4: Nesnadný vstup nových firem do oboru  

O5: Využití nových technologií 

 

T1: Neloajalita zákazníků 

T2: Nepříznivý ekonomický vývoj v zemi, vládní 

politika a legislativní podmínky 

T3: Vysoká konkurenční rivalita 

T4: Pomalý růst na trhu (poptávky) 

T5: Nevstupuje na nové trhy 

 

Vnitřní 

faktory 

Strengths Weaknesses 

S1: Dostatečné zdroje (finanční, kapitálové, lidské…) 

S2: Dobře zvládnuté základní dovednosti jednotlivých 

oddělení podniku (obzvláště silné obchodní oddělení) 

S3: Individuální přístup k zákazníkům 

S4: Dobré jméno firmy (jako zaměstnavatel) 

S5: Silné zázemí podniku a ochota podstoupení vyššího 

rizika v případě investice 

 

W1: Nemá vedoucí postavení na trhu  

W2: Nedostatečná flexibilita 

W3:Nemá vedoucí postavení při využívání technologií 

W4: Úsporná opatření pouze ve výrobních procesech 

W5: Nepříliš dobrá pověst u kupujících 

Obr. 13 SWOT analýza společnosti Dalkia Česká republika 
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Matice SWOT (obr. 13) zobrazuje přehled klíčových předností (Strengths), nedostatků 

(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) společnosti Dalkia Česká 

Republika seřazených dle jejich důležitostí vždy sestupně a matice byla vytvořena na základě 

zodpovězených otázek projektovým manažerem společnosti. 

 

Silné stránky (Strengths) 

Energetická společnost Dalkia Česká republika je největší nezávislý výrobce energií 

na českém trhu. Oproti svému největšímu konkurentovi ČEZU zajišťuje svým klientům 

dodávky energie na míru.  

 

Finanční kapitál na realizaci svých projektů může získat i od své mateřské společnosti 

a i proto může podstoupit vyšší riziko spojené s investicí kapitálu než firmy se slabším 

zázemím.  

 

V ČR byla společnost zvolena nejlepším zaměstnavatelem roku 2012. Disponuje 

dostatečnými a vhodnými lidskými zdroji, jejichž odbornou kvalifikaci zajišťují vysoké školy 

s obory zaměřenými přímo na energetiky, takové obory jsou v Česku vyučovány na Vysoké 

škole Báňské Technické univerzitě Ostrava a na Českém vysokém učení technickém v Praze. 

Své pracovníky posílají pro získání odborných znalostí a zlepšení jazykových dovedností na 

pracovní stáže do svých poboček v Paříži a také svým zaměstnancům zajišťují jazykové 

vzdělávací kurzy a jiná povinná školení. 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

Slabé stránky společnosti jsou spatřovány především v nedostatečné flexibilitě, čím  

se má na mysli nedostatečné přizpůsobení se novým možnostem na trhu. Taková možnost  

je nyní spatřována ve využívání bioplynových stanic pro výrobu elektřiny, avšak společnost 

se touto možností nezabývá, i přesto, že je tato technologie výroby státem podporována 

prostřednictvím zelených bonusů. Chce být i nadále zaměřena hlavně na výrobu a distribuci 

tepelné energie z jiných výrobních zdrojů, ve kterých spatřuje největší potenciál.  

 

Platby za produkty energetický společností jsou kupujícími vnímány jako vysoké  

a nutné, což nepřispívá k pozitivnímu vnímání energetických společností.  
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Dalkia využívá technologie, které jsou na trhu nabízené všem energetickým 

společnostem, nevede svůj vlastním výzkum pro vývoj nových technologií.  

 

Slabá stránka společnosti se projevuje i v rámci úsporných opatření, které byly 

nezbytné pro udržení společnosti na trhu v důsledku působení ekonomické krize. Tato 

úsporná opatření se nejvíce projevila při hledání úspor ve výrobních procesech a ve snižování 

počtu vzdělávacích kurzů pro zaměstnance.  

 

Nehospodárností se ale vyznačují podpůrné procesy, na které se zavedená úsporná 

patření však nevztahují. 

 

Příležitosti (Opportunities) 

Poptávka po energetických produktech se vyznačuje relativní stabilní poptávkou, 

neboť za tyto produkty neexistují žádné substituční produkty, které by je mohli nahradit.   

 

Podmínky pro odběratelé energií jsou víceméně vždy stanovené a odběratelé je 

nemohou svým vyjednáváním příliš ovlivnit. V některých případech odběratelé ani nemohou 

změnit svého dodavatele energie, protože tomu není uzpůsobena rozvodová síť. 

 

 Do oboru energetiky není vstup nových firem snadný, na trhu již existuje mnoho 

firem, jež zcela uspokojují poptávku po energiích, navíc vstup na tento trh podléhá získání 

licence od ERÚ, pro kterou je potřeba splnit přísné podmínky.  

 

Hrozby (Threats) 

Nepříznivý ekonomický vývoj v ČR a i ve většině jiných zemí na světě má  

za následek snižování výroby a tím dochází i ke snižování odběru energií výrobními podniky 

tedy ke snižování poptávky a menšímu obratu a z těchto důvodů si Dalkia nemůže dovolit 

další náklady spojené se vstupem na nové trhy.  

 

 Dalším nepříznivým vlivem snižující množství odebírání energie je zateplování fasád 

a výměna oken domů, spotřeba tepla v bytových zástavbách proto již klesla o třetinu.  
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Nejpodstatnější hrozbou společnosti jsou neobnovené dlouholeté kontrakty, které se 

uzavírají i na 15 let, a proto mají zásadní vliv na další fungování společnosti. 

 

Matice variantních strategií na obr. 14 zobrazuje 4 druhy strategií vzniklé 

kombinacemi příslušných prvků matice SWOT. 

 

Strengths + Opportunities 

 = MAXI-MAXI strategie 

Weaknesses + Opportunities 

= MINI-MAXI strategie 

S1O5 
S2O3 
S2O1 
S3O1 
S3O3 

W1O3 
W2O4 
W2O5 
W4O5 
W5O5 

Strengths + Threats 

= MAXI-MINI strategie 

Weaknesses + Threats 

= MINI-MINI strategie 

S1T2 
S1T3 
S2T1 
S3T3 
S5T3 

W1T1 
W1T2 
W1T3 
W2T3 
W3T2 

Obr. 14 Matice variantních strategií 

 

MAXI-MAXI strategie: 

S1O5: Co nejvíce využívat své jak finančních, kapitálových a lidských zdrojů pro udržení 

poptávky ze strany svých zákazníků. 

S2O3: Maximálně podporovat a využít obchodní oddělení pro získání si nových (slabých) 

zákazníků, kteří se musejí rozhodnout, od kterého podniku budou energii odebírat. 

S2O1: Investice do lidského kapitálu společnosti zajistí dobré fungování společnosti, které  

se odrazí i na budoucích projektech společnosti. 

S3O1: Maximálně se snažit vyhovět potřebám zákazníků pro udržení si stávajících zákazníků 

i v dalších letech. 

S3O3: Maximálně využívat individuálního přístupu k získání zcela nových  zákazníků 

prostřednictvím navrhovaných řešení odběru energií.  
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MINI-MAXI strategie: 

W1O3: Posílit postavení na trhu pro získání nových odběratelů. 

W2O4: Zvýšit flexibilitu společnosti tím, že bude využívat více nových způsobů výroby 

energií a novým způsobem výroby konkurovat většímu počtu výrobců energií. 

W2O5: Zvýšit flexibilitu společnosti tím, že bude využívat více nových způsobů výroby 

energií a tím předběhnout konkurenci, která se zabývá pouze jedním způsobem výroby 

z důvodu velkých investičních nákladů na další výrobní technologii. 

W4O5: Zavést úsporná opatření i do podpůrných procesů společnosti, která by vedla ke 

snižování nákladů společnosti zvyšování finančních prostředků pro investování do nových 

technologií. 

W5O5: Využíváním nových ekologičtějších technologií se zlepší pověst společnosti. 

 

MAXI-MINI strategie: 

S1T2: Dostatečné zdroje plynoucí nejen ze zisků společnosti ale i z její mateřské společnosti 

Veolia Environnement pomáhají snižovat dopady zpřísňující se legislativní podmínky při 

obchodování s energiemi. 

S1T3: Díky svým dostatečným zdrojům může společnost zákazníkovi nabídnout výhodnější 

podmínky pro dodávky energie a tím být úspěšnější než její konkurence. 

S2T1: Kvalifikovaní zaměstnanci mají významný vliv při získávaní nových zákazníků, čímž  

se také snižují negativní dopady na společnost způsobené vládní politikou a celosvětovou 

ekonomickou situací. 

S3T3: Stále rostoucím individuálním přístupem k potřebám zákazníků společnost snižuje sílu 

konkurence na trhu. 

S5T3: Se zvyšující se možností čerpání finančního kapitálu skupiny Veolia Environnement  

se společnosti zvyšuje pravděpodobnost, že se jí podaří získat velké investičně náročné 

zákazníky 
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MINI-MINI strategie: 

W1T5: Zlepšením postavení společnosti na trhu by se zvýšila společnosti možnost vstupu  

na nové trhy, jež jsou v energetickém odvětví podmíněné velkými počátečními investicemi. 

W2T2: Rychlejším přizpůsobením se novým podmínkám na trhu se sníží možnost 

nepříznivých ekonomických dopadů. 

W2T4: Bude-li se společnost rychle reagovat a přizpůsobit svou nabídku služeb potřebám 

jednotlivých zákazníků, vzroste zájem o dodávky energie od této společnosti, jež budou 

zákazníkovi šité na míru. 

W4T3: Zavedením úsporných opatření se zvýší konkurence schopnost společnosti z důvodu 

zvýšení jejího kapitálu. 

W4T1: Zavedením úsporných opatření uvnitř společnosti a následnou investicí našetřených 

úspor do činností podporující její dobré jméno trhu se zvýší možnost, že odběratelé prodlouží 

kontrakty o odběru energie. 
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5 SELEKCE NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POZNATKŮ A NÁVRHY 

JEJICH ŘEŠENÍ  

1. Poznatek – Uzavíraní nebo nutnost přestavby tepelných (uhelných) elektráren 

Mnoho teplárenských společností stojí před rozhodnutím, jakou strategii zvolit  

pro zajištění budoucích dodávek tepla. Před rozhodnutím vhodné strategie by měly 

společnosti zvážit řadu faktorů, na jejichž základě následně zvolí svou strategii. 

Rozhodnutí o budoucím směřování energetických společností by mělo být stanoveno  

po nalezení odpovědí na následujících otázky. 

a) Zamýšlí společnost na své výrobní zdroje připojovat nové oblasti, zachovávat 

současný stav nebo část přenosové soustavy odpojit od svého centrálního 

zdroje a dodávky tepla do odpojených oblastí zajišťovat decentrálně? 

b) Jaká se očekává poptávka po teple? 

c) Jak velký bude potřebný instalovaný výkon výrobních zařízení? 

d) Jakou technologie využívat? 

e) Má společnost dostatek disponibilních finančních prostředků na náročné 

investice nebo plánuje pouze menší modernizace nynějšího technologie? 

f) Která z činností má pro společnost největší význam – dodávání tepla, výroba 

elektřiny a tepla způsobem kogenerace nebo v první řadě výroba elektřiny  

a vniklé teplo je pouze vedlejším produktem? 

g) Jaké palivo je optimální pro výrobu energie v různých lokalitách v budoucnosti 

a je možné zajistit dlouhodobé dodávky vybraného paliva?   

Společnosti musejí zvážit ale ještě řadu dalších okolností související se stanovením 

nové strategie např: ekologičnost výrobních zařízení, servisní náročnost výrobních zařízení  

a jejich životnost, potřebné minimální investice aj. 

 

Návrh řešení: 

Pro každou lokalitu je možné stanovit mnoho různých řešení, proto bylo společnosti 

Dalkia ddoporučeno vypracovat několik odlišných verzí řešení problému, pro každou verzi 

vyčíslit předpokládané investiční náklady, provozní náklady a výnosy a provést jejich 
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srovnání. Na základě srovnání by se vybraly ty návrhy řešení, které by se jevily jako 

nejoptimálnější a provedla by se jejich podrobná analýza. 

 

2. Poznatek – Zvyšování podnikových nákladů koupí emisních povolenek  

Od letošního roku bude energetickým společnostem přidělováno přibližně 75% 

dosavadního množství emisních povolenek. Zbytek potřebných povolenek si výrobci musejí 

koupit. Při kalkulaci ceny tepelné energie si výrobci mohou do výrobních nákladů zahrnout 

pouze část hodnoty emisní povolenky. 

Při ceně emisní povolenky 400 Kč je ekonomický oprávněný náklad do 25 Kč/GJ bez 

DPH pro výrobu tepla z černého uhlí a do 6 Kč/GJ bez DPH pro výrobu tepla z ostatních 

paliv. Průměrná cena emisní povolenky se během kalendářního roku mění a stejně úměrně se 

mění i hodnoty ekonomicky oprávněných nákladů započítávajících se do ceny tepelné 

energie. [38] 

 

Návrh řešení: 

Po zvážení celkové situace společnosti, ve které se momentálně nachází, bylo 

společnosti Dalkia doporučeno, aby při řešení poznatků 1. i 2. vycházela ze strategie MINI-

MAXI, stanovené na základě SWOT analýzy tzn., aby minimalizovala své slabé stárnky pro 

maximální využití jejich příležitostí.  

 

Společnost Dalkia čekají značné investice do přestaveb energetických výrobních 

zařízení. Podnikové náklady se budou ale ještě navyšovat o sumu potřebnou na koupi 

emisních povolenek.  Aby společnost mohla i nadále pokračovat ve své podnikatelské 

činnosti, bude nutné, aby ve svém hospodaření našla prostředky pro financování obou 

nezbytných skutečností. 

 

Značné rezervy společnosti byly spatřeny v neefektivním hospodaření z hlediska 

podpůrných procesů společnosti.  

 

Potřebné finanční prostředky by bylo možné získat: 

 

a) Zrušením outsourcingu  
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Vzdělávání a školení zaměstnanců společnosti zajišťuje dceřiná společnost skupiny 

Veolia Environement s totožným názvem. Společnost Veolia Environement nezařizuje 

vzdělávání pouze pro společnost Dalkia, ale i pro jiné obchodní společnosti. 

Vzdělávání zaměstnanců bylo již ve společnosti omezeno a mohlo by být převedeno 

na nové nebo stávající zaměstnance Dalkie. 

b) Koupí levnějších letenek pro management 

c) Snížením zaměstnaneckých benefitů 

d) Propuštěním zaměstnanců  

e) Rozšířením své působnosti (získání nových zákazníků) 

  

3. Poznatek  - Identifikace potenciálních zákazníků (měst) v jednotlivých krajích  

Pro každou energetickou společnost je vůbec nejdůležitější, aby vyprodukovala 

dostatečné množství energie a měla zajištěný její odbyt. Pro zajištění nyní tolik potřebných 

finančních prostředků na velké budoucí investice by měla Dalkia získat nové zákazníky, kteří 

jí zajistí dlouhodobý finanční příjem. 

 

Návrh řešení:  

Ze strategického hlediska společnosti Dalkia není za současné situace jejím zájmem 

zaměřovat se na velké zákazníky, u kterých by byla nutná velká počáteční investice. Analýza 

trhu a návrh řešení byl proto zaměřen na města v rozmezí od 5 tisíc do 100 tisíc obyvatel. 

 

Společnosti Dalkia navrhuji zaměřit se na získání těchto zákazníků: 

1. Kraj: Moravskoslezský 

Město: Bruntál 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: Teplo Bruntál a.s. 

Typ výrobního zdroje: Uhelné a plynové kotle 

Parametry zdroje: 51 MWt 



 

40 

 

Cena za GJ tepla: 

- z rozvodů blokové kotelny: 532,38 Kč 

- ze sekundárních rozvodů: 532,38 Kč 

- z rozvodů domovní předávací stanice: 532,38 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr 15): 

- Krnov – 23,9 km, 29 minut 

- Ostrava – 72,9 km, 82 minut 

- Olomouc – 54, 6 km, 59 minut 

 

 

Obr. 15 Grafické znázornění vzdáleností města Bruntálu od středisek 

 

2. Kraj: Moravskoslezský 

Město: Hlučín 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: Teplo Hlučín, s.r.o 

Typ výrobního zdroje:  Plynové kotle 

Parametry zdroje: 15,05 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- ze sekundárních rozvodů: 651,17 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 16): 
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Obr. 16 Grafické znázornění vzdálenosti města Hlučína od střediska 

 

3. Kraj: Moravskoslezský  

Město: Frenštát pod Radhoštěm 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Fyzická osoba 100% 

Název společnosti: Ladislav Křístek 

Typ výrobního zdroje: Plynové kotle 

Parametry zdroje: 15,25 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 594,28 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 17): 

- Nový Jičín – 25,9 km, 30 minut  

 

Obr. 17 Grafické znázornění vzdálenost města Frenštátu pod Radhoštem od střediska 

 

4. Kraj: Moravskoslezský  

Město: Frýdlant nad Ostravicí 

Priorita: Vysoká 
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Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. 

Typ výrobního zdroje: Uhelné a plynové kotle 

Parametry zdroje: 7, 04 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- ze sekundárních rozvodů 475,38 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 18): 

- Frýdek Místek – 13,5 km 17 minut 

- Nový Jičín – 25,9 km, 30 minut  

 

Obr. 18 Grafické znázornění vzdáleností města Frýdlantu nad Ostravicí od středisek 

 

5. Kraj: Moravskoslezský  

Město: Rýmařov 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: Teplo Rýmařov s.r.o. 

Typ výrobního zdroje: Uhelné a plynové kotle 

Parametry zdroje: 22, 5 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 570 Kč 

- ze sekundárních rozvodů: 570 Kč 

- z rozvodů domovní předávací stanice: 570 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 19): 
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- Krnov – 41,8 km, 47 minut 

- Olomouc – 49,3 km, 58 minut  

 

Obr. 19 Grafické znázornění vzdálenosti města Rýmařov od středisek 

 

6. Kraj: Moravskoslezský  

Město: Vítkov 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: Správa bytového fondu města Vítkov 

Typ výrobního zdroje: Uhelné a plynové kotle 

Parametry zdroje: 8,2 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 622,44 Kč 

- z rozvodů domovní předávací stanice: 645,08 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 20): 

- Ostrava – 62,2 km, 49 minut 

- Olomouc – 61 km, 60 minut 
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Obr. 20 Grafické znázornění vzdálenosti města Vítkova od středisek 

 

7. Kraj: Moravskoslezský  

Město: Jablunkov 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: TS-technické služby a.s. 

Typ výrobního zdroje: Plynové kotle 

Parametry zdroje: 6,1 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- ze sekundárních rozvodů: 620,13Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 21): 

- Frýdek - Místek –38,9 km, 43 minut 

 

Obr. 21 Grafické znázornění vzdálenosti města Jablunkov od střediska 
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8. Kraj: Moravskoslezský  

Město: Vrbno pod Pradědem 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: TEPLO VRBNO s.r.o. 

Typ výrobního zdroje: Uhelné a plynové kotle 

Parametry zdroje: 8,8 MWt,  

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 665 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 22): 

- Krnov – 36,2 km, 40 minut 

- Ostrava – 94,6 km, 104 minut 

- Olomouc – 76,8 km, 82 minut  

 

Obr. 22 Grafické znázornění vzdálenosti města Vrbna pod Pradědem od středisek 

 

9. Kraj: Olomoucký 

Město: Kojetín 

Priorita: Vysoká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: Technis Kojetín s.r.o. 

Typ výrobního zdroje: Plynové kotle 

Parametry zdroje: 5,7 MWt 

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 670 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 23): 
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- Olomouc – 38 km, 39 minut 

- Přerov -  19,8 km, 24 minut  

-  

Obr. 23 Grafické znázornění vzdálenosti města Kojetína od střediska 

 

10. Kraj: Jihomoravský  

Město: Znojmo 

Priorita: Střední 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: Znojemská tepelná společnost s.r.o. 

Typ výrobního zdroje:  Plynové kotle 

Parametry zdroje: 31,7  MWt 

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 585Kč 

- z rozvodů domovní předávací stanice: 585 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 24): 

- Přerov – 149 km, 109 minut 
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Obr. 24 Grafické znázornění vzdálenosti města Znojma od střediska 

 

11. Kraj: Olomoucký 

Město: Hranice 

Priorita: Nízká 

Vlastník zdroje: Město 100% 

Název společnosti: EKOLTES Hranice a.s. 

Typ výrobního zdroje:  Plynové kotle 

Parametry zdroje: 31,7  MWt 

Cena za GJ tepla:  

- z rozvodů blokové kotelny: 450 Kč 

Vzdálenost od střediska (obr. 25): 

- Olomouc – 41,6 km, 35 minut 

- Nový Jičín – 26 km, 28 minut 

 

Obr. 25 Grafické znázornění vzdáleností města Hranice od středisek 
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Teplárenství v České republice bylo zasaženo snižujícím se odběrem tepelné energie 

průmyslovým sektorem i domácnostmi způsobeným snižující se výrobou produktů  

a celoplošným zateplováním budov a domů. Tato skutečnost vedla ke zvyšování cen tepla 

nebo ke snižování tržeb a obtížím při zajišťování provozu tepláren. Vzhledem k měnícímu  

se množství vyráběné energie a zastaralému výrobnímu zařízení dochází ke zvyšování 

nákladů společnosti a tím i ceny pro konečného spotřebitele. 

 

Právě z těchto důvodů stojí mnoho společností působících v energetickém odvětví 

před rozhodnutím, které bude mít zásadní vliv na jejich další existenci a působení na trhu. Při 

realizaci svých budoucích projektů nesmí zapomínat, že i nadále bude potřeba zajišťovat 

vyváženost mezi velkými výrobními zdroji, zabezpečujícími odběr energií přes přenosovou 

soustavu a malými výrobními zdroji, které do této soustavy svou výrobou nepřispívají. 

V případě, že by tato rovnováha byla porušena tím, že by výrobní podniky zaměřovaly svou 

strategii stále více na malé výrobní jednotky, mohly by nastat velké problémy při zásobování 

odběratelů energiemi.  

 

Budoucí trh představuje pro výrobce energií mnoho změn. Vývoj trhu se bude 

vyznačovat stále se zvyšující světovou poptávkou po primárních zdrojích pro výrobu energií, 

nutnou obnovou elektrárenských zařízení v Evropě, snahou společností o snížení závislosti  

na nestabilních dodavatelích a značnou podporou výroby z obnovitelných zdrojů energie. 

 

Všechny toto změny sebou přináší velké množství výzev a příležitostí, a proto  

je důležité, aby byly podniky na takové změny připravené a mohli na ně včasně zareagovat. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést marketingovou analýzu tepelného 

hospodářství ve městech na Moravě a ve Slezsku v podmínkách společnosti Dalkia Česká 

republika a.s. a na základě vypracovaných analýz stanovit adekvátní řešení jejich výstupů. 

 

Diplomová práce má tři stěžejní části.  První teoretická část práce se zabývá pojmem 

marketingová analýza, druhy marketingových analýz, marketingovou strategií a výrobními 

faktory, které po stanovení marketingové strategie ovlivňují realizaci určitého projektu. Další 

kapitola pojednává o vývoji tepelného hospodářství na území České republiky, výrobě  

a distribuci tepelné energie. 

 

  Druhá již praktická část zahrnuje představení společnost Dalkia Česká republika  

a čtyři druhy analýz, které byly vybrány pro získání potřebných údajů o prostředí, v němž se 

společnost nachází. Údaje o podnikovém makroprostředí byly zjištěny na základě PEST 

analýzy, ze které vyplývá, že společnost je nejvíce ovlivňována politicko-právními faktory, 

které začínají ovlivňovat její hospodaření, neboť jediným řešením pro splnění nově 

stanovených podmínek EU je zajistit dostatečný kapitál pro nutné budoucí investice jako je 

obnova zastaralých výrobních zařízení za účelem snížení vypouštění množství emisí  

do ovzduší a zlepšení životního prostředí. 

 

Podnikové mikroprostředí bylo analyzováno Porterovou analýzou 5 sil a analýzou trhu 

v jednotlivých městech na Moravě a ve Slezsku, ve které jsem zjišťovala především vlastníka 

tamního výrobního zdroje, typ zdroje (podle využívaného paliva), parametry zdroje 

(instalované výkony) a cenu tepelné energie stanovenou pro danou lokalitu. 

 

Na závěr analýzy mikroprostředí jsem použila SWOT analýzu, pro jejíž vypracování 

byly využity poznatky z předcházejících analýz a na jejím základě byla navrhnuta strategie, 

z níž by měla společnost vycházet při jejím hospodaření. V poslední části diplomové práce 

byly shrnuty důležité poznatky vycházející z aplikovaných analýz s doporučeními jejich 

řešení. 
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Příloha A: Přehled výrobců tepelné energie, výrobních zdrojů, cen tepla a vzdáleností měst od středisek [25] [39] [40] [43]  

 
 Města Obec Kraj 1) 

Počet 
obyvatel  
k 31. 12. 
2011 

Vlastník zdroje 
Typ zdroje 

Parametry zdroje Kč/GJ Vzdálenost od 
střediska 

Město PO/FO MWt MWe KVET B2) S3) D4) km 

1 Ostrava Ostrava -
Město 

M 299 622  Dalkia ČR a.s.         

2 Havířov Karviná M 78 503  Dalkia ČR a.s.         
3 Karviná Karviná M 58 833  Dalkia ČR a.s. - 

Teplárna Karviná 
        

4 Opava Opava M 58 281  OPATHERM a.s. 
(MVV Energie a.s) 

2 výtopny 22 a 23MWt, 
plynové kotelny 

113,413   661,2 661,2 661,2 Krnov-23,5 
Ostrava-32,5 

 
5 Frýdek -Místek Frýdek -

Místek 
M 57 747  Dalkia ČR, a.s. 

(Teplárna Frýdek-
Místek) 

        

6 Třinec Frýdek - 
Místek 

M 36 745  ENERGETIKA TŘINEC, 
a.s. 

Uhelná teplárna 
 

716 101,5 235  275,6  Frýdek-Místek-29 

7 Orlová Karviná M 30 988  ČEZ Teplárenská a.s. 
(Teplárna 
Dětmarovice) 

4 bloky (4x200MW) 
Černé uhlí 
 

800    560,01 560,01 Ostrava- 18,8 

8 Nový Jičín Nový Jičín M 23 867  Dalkia ČR a.s. Biokotel        
9 Český Těšín Karviná M 25 154 Teplo Těšín, a.s.  Plynové kotelny 0,5-

6MWt 
46,677   598   Karviná-15,4 

Havířov-19,2 
10 Krnov Bruntál M 24 658  Dalkia ČR, a.s. Biokotel 35t/h        
11 Kopřivnice Nový Jičín M 22 825  KOMTERM, a.s. Energetika Kopřivnice 246 30 150,08  636,52  Nový Jičín - 13,6 

Frýdek-Místek-23,2 
12 Bohumín Karviná M 21 897  MS UTILITIES 

&SERVICES a.s.  
ČEZ Dětmarovice 

2 uhelné kotle  
4 bloky (4x200MW) 
Černé uhlí 

34,1 3,58   490,56  Ostrava – 20,3 

135) Bruntál Bruntál M 16 992 Teplo Bruntál, a.s.  4 centrální výtopny 
29MWt, 7MWt, 2x 6,5 
MWt 

51,385  0,21 532,38 532,38 532,38 Krnov-23,9 
Ostrava-72,9 

Olomouc-54,6 
146) Hlučín Opava M 14 122 Teplo Hlučín, s.r.o  Plynové kotelny 

5,8-1,1MWt 
15,05    651,17  Ostrava-11 

157) Frenštát pod 
Radhoštěm 

Nový Jičín M 10 990  Termo-Ladislav 
Křístek  (FO) 

8 plynových kotelen 
3,4-1,MWt 

15,255   594,28   Nový Jičín – 25,9 

16 Studénka Nový Jičín M 9 984  POWGEN, a.s. (MVV 
Energie CZ a.s) 

Plynové kotelny 
23,340-1,757MWt 

60,077    632,92  Ostrava-24 
Frýdek-Místek-30,2 

178) Frýdlant nad 
Ostravicí 

Frýdek - 
Místek 

M 9 753 TERMO Frýdlant 
n.O. s.r.o 

 2 plyn.kotelny, 1,4 a 
4,1MWt ,1 uhelná 

7,04    475,38  Frýdek-Místek-13,5 
Nový Jičín-37,3 

18 Příbor Nový Jičín M 8 642  ČEZ Energo s.r.o.       669,18 Frýdek-Místek-17,3 
199) Rýmařov Bruntál M 8 609 Teplo Rýmařov, 

s.r.o 
 17,3 MWt výtopna, 

1,5MWt plyn.kotelna 
22,568   570 570 570 Krnov-41,8 

Olomouc -49,3 
20 Bílovec Nový Jičín M 7 558  SUGAL spol. s.r.o. 

VAE THERM, spol. 
s.r.o 

2 bioplynové stanice 
2plyn.kotel.2,1MWt, 
0,8MW 

 1,8 

2,95 

 568,6   Ostrava-26km 
Nový Jičín- 25,4 

Frýdek-Místek 42,4 



 

 

 
 Města Obec Kraj 1) 

Počet 
obyvatel  
k 31. 12. 
2011 

Vlastník zdroje 
Typ zdroje 

Parametry zdroje Kč/GJ Vzdálenost od 
střediska 

Město PO/FO MWt MWe KVET B2) S3) D4) km 

21 Odry Nový Jičín M 7 423 Oderská městská 
společnost s.r.o. 

 Plynové kotelny 4,5 a 
0,8 MWt 

 5,3  573  573 Nový Jičín.-21,6 
Ostrava-45,1 

22 Rychvald Karviná M 7 171 Služby města 
Rychvald, spol. 
s.r.o 

 Kotelna ZŠ sídliště 0,834   570   Ostrava-12,9 
Karviná-15,1 

23 Petřvald Nový Jičín M 7 065  Dalkia a.s. 
(Teplárna Karviná) 

        

24 Vratimov Ostrava -
Město 

M 6 910 Teplo Vratimov 
spol.s.r.o 

 Druhotný energetický 
zdroj 

16    438,90  Ostrava-9,5 

 Kravaře Opava M 6 736          Ostrava-26,7 
26 Šenov Ostrava - 

Město 
M 6 029          Ostrava-13,6 

2710) Vítkov Opava M 5 981 Správa bytového 
fondu města 
Vítkova 

 7, plynových kotelen 8,268   622,44  645,08 Olomouc-61 
Ostrava-62,2 

28 Fulnek Nový Jičín M 5 921 Správa majetku 
města Fulneku 

 Kotelna  Pivovarsk 0,75   584,24   Nový Jičín- 20,4 
Ostrava-30,8 

2911) Jablunkov Frýdek -
Místek 

M 5 759 TS-technické 
služby, a.s. 

 2plyn. kotelny 4,92 a 
1,2MWt 

6,12    620,13  Frýdek-Místek-38,9 

3012) Vrbno pod 
Pradědem  

Bruntál M 5 570 TEPLO VRBNO 
s.r.o. 

 3 plyn. kotelny  3,1 
MWt ,1,7 MWt ,1,4 
MWt 

8,85 0,02  665   Krnov-36,2 
Ostrava – 94,6 

Olomouc – 76,8 
31 Hradec nad 

Moravicí 
Opava M 5 470          Krnov-31,7 

Ostrava- 44,3 
32 Bystřice Frýdek - 

Místek 
M 5 268       489,40 438,20 489,40 Frýdek-Místek-35,2 

33 Petrovice u 
Karviné 

Karviná M 5 259          Ostrava-36 

34 Olomouc Olomouc O 99529  Dalkia ČR, a.s. 
KOMTERM, a.s. 

        

35 Přerov Přerov O 45082  Dalkia ČR, a.s.         
36 Prostějov Prostějov O 44387 Domovní správa 

Prostějov s.r.o. 
 Plynové kotelny 77, 048   583,20 583,20 583,20 Olomouc-19,8 

Přerov-28 
37 Šumperk Šumperk O 27040  Sateza a.s. 14 blokových kotelen -

plyn 
61,661 0,277  654,01   Krnov-78,3 

Olomouc-61,8 
3813) Hranice Přerov O 18804 EKOLTES Hranice, 

a. s. 
 Plynové kotelny 0,024-

4,72MWt 
31,782   450   Olomouc-41,6 

Nový Jičín-26 
39 Zábřeh Šumperk O 13977  Talorm a.s. 

 
1 uhelný zdroj  a 4 
plynové 

22,73 2,8  769,50 769,50  Olomouc-47,3 

40 Šternberk Olomouc O 13605  VYTEP UNIČOV 
(Mar-Tech Holding) 
s.r.o 

Plynové kotelny 2,6-
3,5MWt 

8,875   607,11   Olomouc-19 

41 Jeseník Jeseník O 11841  ČEZ Energo s.r.o Plynové kotelny, 
kogenerační jednotky  

18,689 0,185 0,29 714,86  588,92 Krnov-58,8 

42 Uničov Olomouc O 11810  VYTEP UNIČOV s.r.o. 
(Mar-Tech holding) 

Plynové kotelny 3,5-
5,2MWt 

17,172     600.80 Olomouc-24,4 



 

 

 
 Města Obec Kraj 1) 

Počet 
obyvatel  
k 31. 12. 
2011 

Vlastník zdroje Typ zdroje 
 

Parametry zdroje Kč/GJ Vzdálenost od 
střediska 

Město PO/FO MWt MWe KVET B2) S3) D4) km 

43 Litovel Olomouc O 9921 Městká 
teplárenská 
společnost a.s. 
Litovel 

 Teplárny Uničovská , 
Vítězná 

16,556 1,245 1,606   631,20 Olomouc-22,5 

44 Mohelnice Šumperk O 9516  ČEZ Energetické 
služby s.r.o. 

Výtopna Energet. 
Hospodářství 
Mohelnice 

12,69     752,10 Krnov-28,8 
Olomouc-33,6 

45 Lipník nad Bečvou Přerov O 8250 TEPLO Lipník n. 
Bečvou a.s. 

 2Plynové kotelny - 
4,9a3,5 MWt 

8,4     646,38 Přerov-14,9 

4614) Kojetín Přerov O 6378 Technis Kojetín 
s.r.o. 

 Kotelny o výkonu 0,225 
MWt 

5,725   670   Přerov- 19,8 
Olomouc-38 

47 Zlín Zlín Z 75660  Alpiq Generation 
(CZ) s.r.o. 

Tpelárna Zlín, 2 
výtopny 

   581,02 581,02 573,58 Přerov-39,9 

48 Kroměříž Kroměříž Z 28971  SFW s.r.o. (dceřinná 
spol.Evonik New 
Energies) 

3Plynové kotelny 
2MWt, 6MWt, 9MWt 

18,15   686  686 Přerov-22,7 

49 Vsetín Vsetín Z 26976  Zásobování teplem 
Vsetín (sk.MVV 
Energie CZ a.s.) 

1 teplárna, výtopna , 
3lokální plynové 
kotelny 

188,3    637,26 637,26 Nový Jičín- 35,9 
Přerov-52,9 

50 Valašské Meziříčí Vsetín Z 26793  DEZA  a.s. 1 teplárna a 1 výtopna 294 16  599   Nový Jičín-17 
51 Uherské Hradiště Uherské 

Hradiště 
Z 25454 CTZ s.r.o –Město 

Uherské Hradiště 
CTZ s.r.o –MVV  
Energi 

 46,443 14,68  544,92   Přerov-53,7 

52 Otrokovice Zlín Z 18456  Teplárna Otrokovice 
(E.ON) 

Hnědé uhlí 331,96  264,9  477,15 477,15 Přerov-30,9 

53 Uherský Brod Uherské 
Hradiště 

Z 16835 REGIO UB s.r.o.  9 kotelen. 8-0,4MWt 22,1 0,3    612,54 Přerov-31,9 

54 Rožnov pod 
Radhoštěm 

Vsetín Z 16877  ENERGOAQUA, a.s. 4 kotelny 78,8  1,422  658,92  Nový Jičín-26,6 

55 Holešov Kroměříž Z 11854 Tepelná 
hospodářství 
Holešov spol. s.r.o 

 5 plynových kotelen, 
0,365-5MWt a více 

13,363 0,186  632,93   Přerov-18,6 

56 Bystřice pod 
Hostýnem 

Kroměříž Z 8463 Tepelné 
hospodářství 
Holešov spol. s.r.o 

 2plynové kotelny, 5,4 
MWt a 0,758 MWt 

6,238   628,98  677,46 Přerov-19,7 
Nový Jičín-39,9 

57 Napajedla Zlín Z 7377  (E.ON)- Teplárna 
Otrokovice 

Hnědé uhlí 331,96  264,9   653,04 Přerov-35,7 

58 Hulín Kroměříž Z 7149 SATE Hulín s.r.o.  1 plynová kotelna 
4MWt a 0,150MWe 

3,976 0,15  598,12  598,12 Přerov-17,8 

59 Slavičín Zlín Z 7149 BTH Slavičín, spol 
s.r.o. 

 Plynové kotle, kotel na 
biomasu, KVET 

10,67  0,701   619,91 Přerov-69,5 

60 Staré Město Uherské 
Hradiště 

Z 6838  Palivo Energo a.s.. 2plynové kotle 0,87      Přerov-49,3 

61 Brumov - Bylnice Zlín Z 5781 Služby města 
Brumov Bylnice, 
příspěvková 
organizace 

 1kotelna na biomasu 4,2     587,00 
 

Přerov-79,9 
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střediska 

Město PO/FO MWt MWe  KVET B2) S3) D4) km 

62 Zubří Vsetín Z 5571  Zásobování teplem 
s.r.o.  

1 kotelna -2,7 MWt      628,24 Nový Jičín-23,1 
Přerov-58,9 

63 Kunovice  Uherské 
Hradiště 

Z 5499 Regio UB, s.r.o.         Přerov -52,6 

64 Luhačovice Zlín Z 5203          Přerov-57,1 
65 Valašské Klobouky Zlín Z 5042 Výroba tepla s.r.o  2plynové kotelny 2,952 

a 0,712MWt 
6,524     674 Nový Jičín-61,7 

Přerov-74,3 
66 Chropyně Kroměříž Z 5071  Energetika Chropyně 

a.s. 
1 plyn. kotelna       Přerov-14,6 

67 Brno Brno -Město J 378 965 Teplárny Brno a.s.  Plynová teplárna 1130 180,8 732,2 662,11 662,11 659,15 Přerov-85,3 
6815) Znojmo Znojmo J 34 073 Znojemská 

tepelná 
společnost, s.r.o 

 Plynové kotelny 0,1-
5,6MWt 

31,705   585  585 Přerov 

69 Hodonín Hodonín J 25 259  ČEZ a.s. (Elektrárna 
Hodonín) 

 2,535   599 573 609 Přerov-88,4 

70 Břeclav Břeclav J 25 015 TEPLO Břeclav 
s.r.o. 

 Plynové kotelny 1,2- 
3,5MWt 

20,03   659,14   Přerov-115 

71 Vyškov Vyškov J 21 598 VYTEZA s.r.o.   29,254 0,413 493,57   615,60 Přerov-51,8 
72 Blansko Blansko J 20 769  Zásobování teplem 

s.r.o 
Plynové kotelny 1,3 - 
4,4MWt  

21,139 0,066 0,125   615,77 Přerov-75,5 

73 Veselí nad 
Moravou 

Hodonín J 11 561 VESBYT s.r.o.  Výtopna Hutník 
12,7MWt a 6 plyn 
kotelen 

19,15 0,21   551,51  Přerov-65,3 

74 Kyjov Hodonín J 11 548  EON,Teplárna Kyjov 
a.s. 

Spalinové kotle 51,77 23 28  569,57 569,57 Přerov-69 

75 Boskovice Blansko J 11 417  Zásobování 
teplem.s.r.o. 
 

Plynová  kotelna 0,3-
5MWt 

9,092 0,09 0,132   665,13 Olomouc-58,5 
Přerov-67,1 

76 Kuřim Brno-venkov J 10 833  Zásobování 
teplem.s.r.o. 
 

       Přerov-105 

77 Ivančice Brno-venkov J 9 555  TEPLO IVANČICE 
s.r.o. 

Plynové kotelny 7,4-1,6 
MWt 

9,149 0,954 1,569   537,69 Přerov-111 

78 Tišnov Brno-venkov J 8 714  TEPLO T s.r.o. Plynové kotelny 1,2-
4,1MWt 

10,288 0,356 0,498   660,84 Přerov-110 

79 Mikulov Břeclav J 7 374 Tedos Mikulov 
s.r.o 

 Domovní kotelny       Přerov-132 

80 Šlapanice Brno-venkov J 6 989          Přerov-77,8 
81 Letovice Blansko J 6 781  RADEKOBYT s.r.o.  Plynová kotelna 

2,7MWt 
2,7   641,80   Přerov-77,4 

82 Dubňany Hodonín J 6 388          Přerov-81,8 
83 Bučovice Vyškov J 6 460  ERDING a.s. Kotelna poliklinika 0,48      Přerov-65,8 
84 Slavkov u Brna Vyškov J 6 227 Město Slavkov u 

Brna 
 

 Výtopna Zlatá  hora, 
Výtopna Poliklinika 

3,93     604,91 Přerov-70,1 



 

 

 

Města Obec Kraj 1) 

Počet 
obyvatel  
k 31. 12. 
2011 

Vlastník zdroje Typ zdroje 
 

Parametry zdroje Kč/GJ Vzdálenost od 
střediska 

Město PO/FO MWt  MWe  KVET B2) S3) D4) km 

85 Moravský 
Krumlov 

Znojmo J 5 903 Správa majetku 
města Moravský 
Krumlov 
přspěvková 
organizace 

 Plynová kotelna 3,4 
MWt 

5,233      Přerov-122 

86 Hustopeče Břeclav J 5 869  Energo Hustopeče 
s.r.o. 

Plynové kotelny -2,4, 
1,6,  2x0,2 MWt 

4,4 0,088  669,94   Přerov-110 

87 Strážnice Hodonín J 5 773          Přerov-75,1 
88 Rosice Brno-venkov J 5 687 Správa budov 

Rosice .s.r.o. 
 Plynové kotelny 1,7 a 

0,8MWt 
2,5   587,21   Přerov-103 

89 Rousínov Vyškov J 5 383  DOMOV, stavební 
bytové družstvo 

2plynové kotelny v 
sídlišti 

2,6   559,31   Přerov-65,9 

Kraj1)

M…..Moravskoslezský 
O…..Olomoucký 
Z…..Zlínský 
J…..Jihomoravský 
 
B2)…..Cena za GJ tepla z rozvodů blokové kotelny 
S3).....Cena za GJ tepla ze sekundárních rozvodů 
D4)…..Cena za GJ tepla z rozvodů domovní předávací stanice 
 

135),  146), 157), 178, 199), 2710), 2911) ,3012), 4614)…...zeleně jsou označené města s vysokou prioritou 
6815)……oranžově jsou označené města se střední prioritou 
3813), …….červeně jsou označené města s nízkou prioritou  



 

 

 

Příloha C: Kalkulační vzorec pro výpočet ceny tepelné energie dodavatelem 
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