
  

Jak jsou odb ěrové špi čky registrovány dodavatelem tepla

Odběrové špičky (maximální tepelný příkon) jsou v 
rámci tzv. ¼ hodinového maxima registrovány 
vaším měřičem tepla (kalorimetrem) a to ve 
vybraných měsících topné sezóny (obvykle leden až 
březen).
V paměti kalorimetru se pak ukládá vždy ta největší 
(naposled registrovaná) odběrová špička.
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Jak zkrotit a kontrolovat vaše odb ěrové špi čky

složkou ceny tepla je stálá platba za sjednaný tepelný výkon a druhou složkou je platba za skutečně odebrané 
množství tepla. Při přechodu na tento typ smlouvy se v prvním roce stanoví sjednaný tepelný výkon výpočtem 
(podle množství tepla odebraného za předchozí rok), ovšem v dalších letech je sjednaný tepelný výkon ur čen 
podle nejv ětší hodnoty vaší odb ěrové špi čky  registrované kalorimetrem.

Odběrové špi čky mají velký vliv na vaše platby za teplo.  
Příklad dvou stejných dom ů se stejnou ro ční spot řebou tepla, ale s rozdílnou odb ěrovou špi čkou.

(podle ceníku Pražské teplárenské pro rok 2017, Sazba N26, N39, tarifní pásmo A)

Roční náklady na teplo
za odebr. množství 217.825 Kč
za sjednaný výkon  335.238 Kč
               CELKEM 553.063 Kč

Roční náklady na teplo
za odebr. množství 217.825 Kč
za sjednaný výkon  239.454 Kč
               CELKEM 457.281 Kč

Otopná plocha: 2.800 m2
Roční spotřeba tepla: 620 GJ
Max. odb ěr. špi čka: 203 kW

Otopná plocha: 2.800 m2
Roční spotřeba tepla: 620 GJ
Max. odb ěr. špi čka: 145 kW

Patentovaný systém pro výrazné snížení vašich nákladů na teplo, EKOREG – BXC  má mnoho dalších užitečných 
funkcí. Kromě jiného dokáže spolehliv ě omezovat a pro vaši kontrolu i registrovat vaše sk utečné odb ěrové 
špi čky a také rozpoznat, zda p řípadné odb ěrové špi čky nebyly zp ůsobeny nap říklad dodavatelem tepla.


