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Případová studie  

Teplospol a.s. 
Implementace informačního systému HELIOS Orange / Energo 

Společnost Teplospol a.s. působí jako dodavatel tepla v celé řadě lokalit 
jihočeského regionu (Jindřichův Hradec, Třeboň, Dačice, České Velenice, Nová 
Bystřice a další), kde provozuje soustavy centrálního zásobování teplem, lokální 
kotelny a rovněž i tzv. kogenerační jednotky. 

Tato skutečnost vždy kladla zvýšené nároky na 
sběr provozních dat a efektivní řízení 
technických i ekonomických agend. Proto firma 
vždy věnovala značnou pozornost fungování 
informačních technologií, které tyto činnosti 
pomáhaly zajišťovat. Pro tento účel byla v 
minulosti vytvořena rozsáhlá sestava SW 
aplikací, skládající se jak ze standardních 
komerčních produktů, tak i produktů 
vytvořených přímo pro vlastní potřebu firmy 
jejími zaměstnanci.  

Postupem času však začalo být stále více 
zřejmé, že toto řešení je nutné modernizovat, 
neboť starší aplikace již nebyly schopné 
reagovat na technologický vývoj v oblasti IT. Z 
důvodů zajištění dlouhodobé udržitelnosti 
provozu SW aplikací byla zvolena varianta 
dodávky řešení od externího dodavatele, který 
poskytne záruky jeho další podpory a rozvoje.   

V průběhu roku 2015 byl realizován výběrový proces. Zvoleno bylo řešení HELIOS Orange Energo, jehož 

dodavatelem je společnost PC HELP, a.s., která v tomto oboru dlouhodobě působí. HELIOS Orange 

Energo je ve své cenové kategorii de facto jediné řešení na trhu, které dokáže teplárenským 

společnostem nabídnout zpracování všech 

důležitých agend v rámci jediné aplikace.  

Pro správce systému, ať už na straně zákazníka 

či dodavatele, tak zcela odpadá potřeba 

programování a údržby datových můstků, které 

jsou v jiných případech nezbytné pro 

synchronizované sdílení informací a výměnu dat 

mezi různými SW produkty. Koncoví uživatelé 

samozřejmě nejvíce ocení jednotné prostředí 

pro obsluhu všech agend. 

 

 

WWW adresa: www.teplospol.cz   

Obor činnosti: Výroba a rozvod 
tepla a elektřiny 
správa a pronájem 
nemovitostí 

Typ činnosti: Výroba a distribuce  

Město/obec: Jindřichův Hradec 

Implementace: 2015 

Počet uživatelů: 5 

Ostrý provoz od: 01/2016 

Počet zaměstnanců: 23 
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Vedle modernizace IT vybavení a získaní provozních garancí společnost Teplospol a.s. spojovala s 
nasazením nového řešení zejména tato očekávání: 

 pořízení komplexního řešení – provázání technické a obchodní evidence s evidencí účetní, 

 zavedení systematické evidence všech obchodně-technických informací jednotným 
způsobem pro všechny spravované lokality, 

 zpřesnění a zrychlení přenosů dat „z měřidel až na fakturační doklady“, 

 přístup k vyhodnocovacím a plánovacím výstupům – zejména příprava kalkulací cen tepla a 

 možnost budoucího rozvoje – např. webový portál pro odběratele, správa autoparku, řízení 
dokumentů, integrace s GIS/CAD a Dohledovým centrem. 

Implementace proběhla na přelomu roku 2015 
a 2016. Lze zodpovědně prohlásit, že jeho 
nasazením se podařilo očekávání zákazníka 
naplnit. Klíčovou roli pro úspěšné zvládnutí 
vytyčeného úkolu sehrála implementační 
studie, v rámci které se potřeby a očekávání 
zákazníka vyjasnily již na samém počátku. Bylo 
tak možno rozlišit úkoly klíčového významu od 
těch méně důležitých, což se následně při 
realizaci projektu mnohokrát osvědčilo.  

Slovo zákazníka: 

 „Implementace informačního systému HELIOS Orange Energo od společnosti PC HELP, a.s. byla pro naši 
společnost dobrá investice. Od jediného dodavatele nyní máme skutečně komplexní řešení, které 
odpovídá procesům 21. století a na které je spolehnutí. Důležitá je pro nás samozřejmě také garance 
dalšího rozvoje, která nám dává možnost reagovat na nové podněty a nápady - plánů máme hodně!“. 

Ing. Milan Kučera, finanční a ekonomický ředitel Teplospol a.s. 

 
 

  

 

Profil dodavatele 

Na českém trhu má společnost PC HELP, a.s. více než 
dvacetiletou tradici a je dodavatelem ICT pro 
podnikovou sféru. Své aktivity rozvíjí i na Slovensku. 
Zaměřuje se na oblast komplexních informačních 
systémů, zákaznických systémů pro oblast energetiky, 
personálních systému pro řízení lidských zdrojů, 
podporu vzdělávání formou e-Learningu, tvorbu 
webových aplikací a řešení pro veřejnou správu. 

 
 

 
 
PC HELP, a.s.                                    
Samešova 1144,  
67401 Třebíč          
Tel.: +420 568 858 011  
Web: www.pchelp.cz 

 
 
 
 
 

 

Profil zákazníka 

Společnost Teplospol a. s. kombinuje dodávky tepla 
z vlastních zdrojů (plynové kotelny a kogenerační 
jednotky) a tepla nakupovaného od výrobců, kteří ho 
získávají z obnovitelných zdrojů jako vedlejší produkt 
při výrobě elektrické energie (v Jindřichově Hradci, 
Českých Velenicích, Dačicích, Třeboni, Nové Bystřici a 
dalších). Tím je zajištěna kontinuita dodávek (záložní 
zdroje) a optimalizace nákladů na dodávky tepla do 
systému CZT. 

 

 
 
Teplospol a.s. 
sídliště Vajgar 585/III,  
377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.: +420 384 371 111 
Web: www.teplospol.cz 

           

 


