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ŠKO-ENERGO:  
své teplo z ekologicky šetrné teplárny nezdražuje 
 

›  ŠKO-ENERGO, s.r.o. prodává teplo svým zákazníkům i pro letošní rok bez navýšení ceny – ta zůstává 

na stejné úrovni od roku 2016 i přes realizovaná opatření na snížení emisí, růst cen povolenek 

a situaci na trhu  

›  Cena tepla ze ŠKO-ENERGO pro obyvatele Mladé Boleslavi patří na žebříčku srovnatelných měst 

dlouhodobě mezi nejnižší 

›  Po zvýšení ceny distributora CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. zaplatí v roce 2021 koncový 
zákazník za dálkové teplo v Mladé Boleslavi 558,80 Kč včetně DPH za GJ 

›  Teplárna ŠKO-ENERGO dodává teplo na vytápění a ohřev vody do více než 14 tisíc boleslavských 

domácností i řady průmyslových podniků   

›  ŠKO-ENERGO jde cestou náhrady uhlí CO2 neutrálním palivem, proto průběžně investuje do 

modernizace zařízení a projektů s ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí 

›  Společnost ŠKO-ENERGO se setkala se zástupci společnosti CENTROTHERM a bytových družstev SBD 

a Prodomia, aby se informovali o vývoji ceny tepla, investicích a vzájemné spolupráci  
 

Mladá Boleslav, 25. února 2021 – Společnost ŠKO-ENERGO zachovává pro rok 2021 stejnou cenu tepla pro 
své zákazníky jako v předchozích letech. K tomuto rozhodnutí přistoupila navzdory rostoucím cenám 
povolenek CO2 a investicím souvisejících se zpřísněním emisních limitů. Může si to dovolit díky teplárně 
ŠKO-ENERGO, která byla svého času postavena s velkou nadčasovostí, a splňuje tak i současné limity. Proto 
nejsou aktuálně nutné vysoké náklady na modernizace, s nimiž se potýká řada jiných tepláren. O svých 
plánech informovala i zástupce společnosti CENTROTHERM a bytových družstev během online setkání se 
zákazníky. 

 

„ŠKO‑ENERGO má dlouhodobě  pověst spolehlivého výrobce energií. Je součástí Mladé Boleslavi a vybudovala 
si významnou pozici tím, jak se aktivně podílí na životě města. Jako výrobce tepla si uvědomujeme naši 
odpovědnost za spolehlivé dodávky i náš  vliv na konečnou cenu tepla. Rozhodli jsme se nezvyšovat cenu, 
přestože náklady spojené s výrobou tepla stále rostou,“ konstatuje Ing. Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO.  

„Situace na trhu, vývoj cen komodit i klimatické podmínky se rychle a podstatně mění, proto my ve                 
ŠKO-ENERGO proaktivně hledáme řešení, nebojíme se zkoušet nové přístupy a zavádět to, co před námi ještě 
nikdo nezkusil. Veškerá energie, se kterou ŠKODA AUTO v českých závodech vyrábí vozy a komponenty, má 
být od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální. Toto strategické rozhodnutí automobilky jsme začali 
řešit s předstihem a naši odborníci na tom již pracují,“ doplňuje jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel. 

Teplo dopravuje do boleslavských domácností distribuční společnost CENTROTHERM. „Spolupráce se         
ŠKO-ENERGO byla vždy na velmi dobré a profesionální úrovni. Jsem rád, že jsme v minulých letech 
nenavyšovali cenu tepla. Nyní už ale nemáme dostatečný prostor, abychom ani tentokrát nezdražili. 
Průměrná boleslavská domácnost, panelový byt o ploše 65 m2, spotřebuje průměrně 25 GJ za rok. Měsíčně 
tak za teplo a ohřev vody připlatí o 31,25 Kč více než vloni,“ uvádí příklad předseda představenstva společnosti 
CENTROTHERM Ing. Miroslav Olšák. „Museli jsme zohlednit nárůst cen za energie v posledních letech, 
mzdové náklady i každoroční investice do modernizace,“ upřesňuje  důvody, které měly vliv na zdražení tepla 
na straně distributora. 
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Teplárny v České republice zásobují teplem přibližně dvě pětiny obyvatel, významnou část služeb i řadu 
průmyslových podniků. Význam ŠKO-ENERGO z hlediska dodávek tepla je především v Mladé Boleslavi. Teplo 
ze ŠKO-ENERGO odebírá více než 14 tisíc domácností a podniků. Jako „dobrý občan“ se zapojuje do aktivit 
souvisejících s udržitelným rozvojem a společenskou odpovědností, iniciuje a podporuje projekty, aby Mladá 
Boleslav byla městem, kde se dobře žije. V tomto kontextu vidí ŠKO-ENERGO svou úlohu také v tom, že svým 
zákazníkům spolehlivě dodává teplo za konkurenceschopnou cenu. Ta i po letošním mírném navýšení na 
straně CENTROTHERMU patří stále mezi ty nejnižší v porovnání s cenami ve srovnatelných městech. Aby 
mohla společnost včas reagovat na potřeby a přání svých zákazníků, měří v pravidelných intervalech jejich 
spokojenost formou průzkumu. Ten plánuje uskutečnit i v letošním roce. 
 

Spolehlivost, inovace a odpovědný přístup k životnímu prostředí charakterizují ŠKO-ENERGO 

Společnost ŠKO-ENERGO má za sebou 25 let úspěšného provozu, spolehlivých dodávek energií pro ŠKODA 
AUTO a tepla do Mladé Boleslavi. Svou dobrou pověst si získala i díky tomu, že již od začátku vsadila na 
používání moderních technologií a zařízení, na šetrný přístup k životnímu prostředí, zaměstnávání odborníků, 
kterým zajišťuje další vzdělávání a rozvoj, a také na potřeby svých zákazníků. 

Po inovativních projektech v posledních letech, jako je zajišťování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu 
prostřednictvím elektrokotle, předcházení poklesům napětí v síti v provozech lakoven ŠKODA AUTO díky 
ultrakapacitoru a zajištění infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, chce být ŠKO-ENERGO i v příštích 
25 letech pro společnost ŠKODA AUTO tím odborníkem a partnerem, který se bude odvážně pouštět do 
inovativních projektů, jako je např. CO2 neutrální výroba energií. 

 

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte: 

› Ing. Tomáš Kubín, jednatel  

+420 326 819 028, tomas.kubin@sko-energo.cz, 
www.sko-energo.cz 

 

 

Příloha tiskové zprávy:  

› Porovnání cen tepla ve srovnatelných městech 
v roce 2021, graf vývoje ceny tepla a odebrané 
množství v letech 2001-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

Společnost ŠKO-ENERGO, založená 1. července 

1995 jako první česko-německý podnik 

Joint-venture v energetickém průmyslu, zásobuje 

energiemi všechny české výrobní závody 

společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává 

elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou 

a chladicí vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. 

Dále provádí čištění a odvádění odpadních 

a povrchových vod, provozuje a udržuje 

energetické sítě ve ŠKODA AUTO a poskytuje 

komplexní služby v oblasti zásobování energiemi 

a energetického managementu. Stabilním a 

efektivním zásobováním energiemi přispívá k 

úspěšnému fungování mateřské společnosti 

ŠKODA AUTO. Důležitou úlohu hraje ŠKO-

ENERGO také při budování infrastruktury pro e-

Mobilitu a při zajišťování podpůrných služeb pro 

přenosovou síť ČEPS. 

mailto:tomas.kubin@sko-energo.cz


Vývoj cen tepla
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včetně DPH pro rok 2021
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Ceny tepla v Kč/GJ

Třinec 382

Havlíčkuv Brod 477

Třebíč 485

Přerov 512

Prostějov 539

Jablonec nad Nisou 548

Mladá Boleslav 559

Cheb 561

Znojmo 567

Mělník 593

Litoměřice 594

Břeclav 600

Otrokovice 600

Chomutov 602

Uherské Hradiště 611

Nový Jičín 612

Vsetín 616

Litvínov 622

Náchod 628

Louny 631

Hodonín 646

Beroun 656

Písek 659

Česká Lípa 665

Tábor 676

Zdroj:

Teplárenské sdružení ČR – status 02/2021
Průměrná cena za CZT v Kč/GJ vč. DPH 
pro rok 2021
Přehled měst srovnatelné velikosti

Porovnání cen tepla v roce 2021


