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Úvod
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Teplárenství má v České republice i v Českých Budějovicích dlouhou
historii. Vždy bylo založeno na domácím uhlí, což přinášelo nízkou
cenu vyráběného tepla a stabilní cenovou úroveň. Nastavený proces
vždy spolehlivě zajistil energetickou bezpečnost na národní i lokální
úrovni.

Centralizovaná výroba a dodávky z ní produkovaných
energií umožňují efektivně kontrolovat a transparentně
snižovat emise na rozdíl od decentralizovaných zdrojů.
Společná výroba tepla a elektřiny (KVET) v teplárnách
navíc představuje nejúčinnější způsob přeměny energie
paliv na využitelnou energii. Lze tak uspořit významné
množství primárních paliv oproti oddělené výrobě tepla
a elektřiny.
V posledních několika letech odvětví energetiky, a zejména teplárenství, prochází turbulentním vývojem. Ke
stabilizaci prostředí nepřispělo ani částečné prolomení
limitů pro těžbu hnědého uhlí. Míra regulace tržního
prostředí je velmi vysoká a legislativa ve výhledu značně nestabilní a nepředvídatelná. Nové právní normy, či
revize starých předpisů, požadují po tradiční energetice
realizaci nákladných opatření na další ekologizaci provozů. Přínosy těchto investic se, i přes dynamický vývoj
v oblasti technologií, velmi zmenšují. Zpřísňují se emisní
limity (zvláště pro spalování uhlí), výkupní ceny elektřiny jsou nízké a objem bezplatného přídělu emisních
povolenek klesá. Cena zemního plynu je nízká, malé
plynové zdroje navíc nejsou zatížené emisními povolenkami. Na úkor tradiční energetiky jsou bohatě dotovány obnovitelné zdroje energií (OZE), které ovšem stále
nejsou schopné zajistit stabilní dodávky energií do sítí
v potřebném čase a dostatečném množství. Kromě toho
nejsou do výrobních nákladů energií z OZE kalkulovány
všechny externality.
Tyto faktory nutí nejen teplárny k náročným investicím,
zvyšují náklady a vyvolávají tím tlak na cenu tepla. Centrální zásobování teplem však může být stále výhodné
jak celospolečensky, tak i pro jednotlivce, přímé zákazníky teplárny. Nezanedbatelnou roli hraje teplárenství
i v zajištění dostupnosti a bezpečnosti dodávek energií.
Předkládaná koncepce je jedním z nástrojů k zachování
systému centrálního zásobování teplem na území statutárního města České Budějovice a směřuje především
k zajištění dlouhodobě stabilních dodávek čistého tepla
a elektřiny pro zákazníky za konkurenceschopnou cenu
prostřednictvím úspory spotřeby primárních paliv, diverzifikace palivového mixu, snižování produkce emisí
a odpadů, zvyšování účinnosti kombinované výroby,
snižování ztrát ve výrobě i rozvodech při maximálním
využití stávajících technologií.
Strategie 2040 jako návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti TČB navazuje na schválenou Koncepci podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s. z roku 2012, na Dlouhodobou koncepci provozu
a rozvoje sítí CZT TČB z roku 2013 a taktéž na Aktuali-

zaci dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti TČB
z roku 2015 či rozhodnutí valných hromad společnosti.
Tyto dokumenty vhodně rozvíjí, doplňuje a aktualizuje.
Cílem Strategie 2040 je v souladu s přijatou či připravovanou evropskou i národní legislativou nastavit základní
technické a ekonomické parametry budoucího provozu a hospodaření TČB v souladu s technickou i cenovou udržitelností výroby a zásobování tepelnou energií
v lokalitě České Budějovice. Prostředky k dosažení této
strategie jsou detailně rozebrány v tomto dokumentu
včetně technických a ekonomických dat.
Strategie 2040 byla zpracována na základě dostupných
informací k měsíci září 2017. Dostupnými informacemi
jsou myšleny platné zákony, vyhlášky a ostatní legislativní dokumenty (Směrnice EU) jakož i věcné záměry
připravované legislativy, pravomocná správní rozhodnutí (na TČB) mající přímý vliv na výrobu tepla a elektřiny, ČSN, a veškerá dostupná data a informace, které
má představenstvo společnosti k dispozici a především
informace dostupné ze shromážděných podkladů.
Vedení společnosti si uvědomuje limity odhadů dlouhodobých scénářů a predikcí zpracovaných ve Strategii
2040, přesto považuje za nezbytné i přes možné odchylky od skutečného vývoje v delší budoucnosti nastínit pravděpodobný vývoj kauzalit a postihnout období
podstatné pro klíčové investice a další významné vstupy generující stabilitu, dostupnost i bezpečí dodávek
tepelné energie v Českých Budějovicích.
V Českých Budějovicích, dne 15. září 2017

Ing. Václav Král
předseda představenstva

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA
místopředseda představenstva

Mgr. Martin Žahourek
člen představenstva
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Základními podklady pro sestavení této koncepce byly:
 Výpočty parní sítě – stav po roce 2021 a posouzení
optimalizačních opatření (Ortep Praha, červen 2017).
 Prognóza vývoje potřeb tepelného výkonu v horkovodní sítí CZT pro rok 2021 (Ortep Praha).
 Citlivostní analýza dodávek tepla z ETE (TČB, Ing. Dunda, 6/2017).
 Technická zpráva – spalovací zkouška směsi TAP/uhlí
pro Teplárnu České Budějovice (IET – VŠB Ostrava,
31. 5. 2017).
 Studie předpokládaného vývoje emisních limitů pro
spalování uhlí, spoluspalování uhlí s TAP, a spalování
TAP v dlouhodobém horizontu (IET – VŠB Ostrava,
7. 6. 2017).
 Úvodní studie možnosti spalování TAP v rámci rekonstrukce zdroje, TČB (Invelt Servis, 30. 6. 2017).
 Technická zpráva – Posouzení plynového kotle K9
a K10 z hlediska nových emisních limitů (Invelt Servis,
12. 2. 2016).
 Technická studie rekonstrukce zdroje a spalování TAP
(ComplexProject, 12. 7. 2017).
 Plán odpadového hospodářství České republiky
2015–2024
 Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje
2016–2025
 Plán odpadového hospodářství statutárního města
České Budějovice, červenec 2016
 Státní energetická koncepce České republiky (MPO,
prosinec 2014)
 Územní energetické koncepce statutárního města
České Budějovice – závěrečná zpráva 2016
 Představení projektového záměru (FCC České Budějovice, listopad 2016)

ného záměru a o vedení tržních konzultací mezi FCC
České Budějovice, s. r. o., Teplárnou České Budějovice, a. s. a Statutárním městem České Budějovice,
28. 7. 2017
 Memorandum k možnosti uzavření Dohody o základních podmínkách realizace společného záměru
a o vedení tržních konzultací mezi FCC České Budějovice, s.r.o., Teplárnou České Budějovice, a. s. a Statutárním městem České Budějovice (ŘANDA HAVEL
LEGAL advokátní kancelář, s. r. o., 11. 7. 2017)
 Analýza přechodu komunálního odpadu (skupina 20
Katalogu odpadů) na palivo z odpadu (Ernst & Young,
s. r. o., OPŽP, 2015)
 Návrh možností optimalizace provozu teplárny v Českých Budějovicích (Ernst & Young, s. r. o., 22. 5. 2017)
 Ekonomický propočet varianty spalování pouze uhlí na
fluidním kotli v prostoru kotle K12 a varianty společného spalování uhlí a TAP na kotli s roštovým topeništěm
v prostoru kotle K12 (Basement, s. r. o., 31. 8. 2017)
 Ekonomický propočet varianty spalování pouze uhlí
na fluidním kotli v prostoru kotle K12 a varianty spalování pouze uhlí na fluidním kotli v prostoru kotle K12
a spalování TAP v samostatném monobloku (Basement, s. r. o., 31. 8. 2017)
 Ekonomický propočet monobloku na TAP dle varianty C studie Complex Project s.r.o. (Basement, s. r. o.,
31. 8. 2017)
 Výpočtový model teplárny ČB (Ernst & Young, s. r. o.,
14. 8. 2017)
 Technická studie budoucího provozu TG4, TG5 a TG6
včetně návrhů možných rekonstrukcí od Ekol Brno
(Ekol Brno, 22. 9. 2014)

 Materiál pro jednání Rady města České Budějovice
dne 17. 7. 2017

 Zpráva OTE – Očekávaná dlouhodobá rovnováha
mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, zpracované na základě požadavku § 20a, odst. 4, písm.
f ) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon)
v platném znění.

 Dohoda o základních podmínkách realizace společ-

 Územní plán města České Budějovice.

 Studie proveditelnosti TAP České Budějovice (FCC,
Ing. Pavel Novák, únor 2017)
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Seznam použitých zkratek:
BAT

(best available techniques) – nejlepší dostupné techniky zejména v ohledu výše
emisí, množství odpadů, energetické náročnosti, apod., základem každého BREF
dokumentu
BREF
referenční dokumenty o nejlepších dostupných technologiích
BRKO
biologicky rozložitelný komunální odpad
CA
citlivostní analýza
CPS
centrální předávací stanice
CÚ
cenová úroveň
CZT
centrální zásobování teplem
DeNOx
čištění spalin od oxidů dusíku
DeSOx
osiřování spalin oxidů síry
DPP
Dispečerský provozní předpis – závazný provozní řád pro synchronizaci horkovodního
napaječe z ETE s rozvodnou soustavou TČB
DZ
druhotné zdroje
EBITDA
(earnings before interest, taxes, depretiation and amortization) výsledek hospodaření před započtením úroků, daní, odpisů
a amortizace
EIA
(environmental impact assessment) – vyhodnocení vlivů na životní prostředí
EK
Evropská komise
ERÚ
Energetický regulační úřad
ETE
jaderná elektrárna Temelín ze skupiny ČEZ
EU ETS
(EU Emissions Trading Systém) Systém obchodování s emisemi v EU
EUA
(European Emission Allowance) – emisní
povolenka – právo provozovatele vypustit
1t CO2
GO
generální oprava
HU
hnědé uhlí
HUsd.
hnědé uhlí od dodavatele Severočeské
doly a.s. ze skupiny ČEZ
HUsok.
hnědé uhlí od dodavatele Sokolovská uhelná – právní nástupce, a.s.
HV systém horkovodní systém
KME
kontinuální měření emisí
KO
komunální odpad
KVET
kombinovaná výroba elektřiny a tepla
LCP
(large combustion plants) – velká spalovací
zařízení

MBÚ
MPO
NPV
OH
OO
OP PIK
OP ŽP
ORP
OTE

OZE
PNP
PO
POH
POZE
SC
SKO
SoDT
SoSB
TAP

ToP

TČB
TE
TG
TZL
ÚEL
ÚPE
VH
VOC
ZEVO
ZP
ZTE
ŽP

mechanicko – biologická úpravna
Ministerstvo průmyslu a obchodu
(net present value) – čistá současná hodnota (ČSH)
odpadové hospodářství
objemný odpad
operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
operační program Životní prostředí
obec s rozšířenou působností
OTE, a. s. – společnost ve vlastnictví České
republiky spravující veřejný přístupový rejstřík obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů
obnovitelné zdroje energií
přechodný národní plán
prioritní osa
plán odpadového hospodářství
podporované zdroje energie
specifický cíl
směsný komunální odpad
smlouva o dodávkách tepelné energie
smlouva o smlouvě budoucí
tuhé alternativní palivo o definovaných
vlastnostech vyrobené ze směsného komunálního odpadu (SKO)
obchodní model „odběr nebo platba“ stanoví minimální garantovaný odběr, který bude
uhrazen i v případě, že nebude odebrán
Teplárna České Budějovice, a. s.
tepelná energie
turbogenerátor
tuhé znečišťující látky (ovzduší)
územně ekologické limity těžby uhlí v Severočeské pánvi
úspora primárních energií
výsledek hospodaření za fiskální rok
veškerý organický uhlík
zařízení na energetické využití odpadu
zemní plyn
zásobování tepelnou energií, podle Energetického zákona 458/2000 Sb.
životní prostředí
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Výrobně-technická část
8

Technická část dává základní představu o současných technických
možnostech zařízení a rozvodných sítí v majetku Teplárny České Budějovice, a.s. Zároveň popisuje známé skutečnosti, které jsou řešeny
a připravovány pro zajištění budoucího provozu a distribuce s ohledem na dodržení provozní spolehlivosti, bezpečnosti a kvality dodávaných produktů.

Celkové zaměření koncepce vychází z předpokladu postaveného
v případě vlastních zdrojů na udržitelné výrobě tepelné a elektrické
energie ve vysokoúčinném KVET a distribuci tepelné energie prostřednictvím centrálního zásobování (CZT) s budoucím postupným
přechodem vhodných lokalit z dodávek páry na horkovodní nebo
teplovodní systémy. Na základě aktuálně dostupných informací se
v koncepci nepočítá s řízeným rozpadem zásobování tepelnou energií (ZTE) na lokální plynové kotelny a ukončení odběru stávajících významných odběratelů. Koncepce určuje možnosti rozvoje distribuční
sítě CZT v následujícím období se záměrem změny technologie ve
prospěch snižování ztrát a zvýšení efektivity vlastní kombinované
výroby tepla a elektřiny.

1. Popis hlavního technologického zařízení
Centralizované zásobování teplem v Českých Budějovicích je zajištěno z jednoho základního zdroje – Teplárna
Novohradská a z jednoho záložního zdroje – Výtopny
Vráto. Teplo je ze zdrojů distribuováno prostřednictvím
rozsáhlé parní sítě (o délce 95,0 km), jejíž jednotlivé části
jsou v technickém stavu odpovídajícím době výstavby
a mimořádným vlivům, zejména co se kvality izolace
týče. Necelá polovina odběrů tepla (v oblastech sídliště
Máj, Šumava, Vltava a sídliště na Pražském předměstí) je
napojena na HV systém (o celkové délce 23,2 km) napájený z CPS1 na Sídlišti Šumava a z CPS3 v ulici Klaricova,
jako záložní zdroj s omezeným výkonem pak slouží PS
Štangl. Většina z HV rozvodů je nová a byla realizována
pokládkou předizolovaného potrubí, část rozvodů na
sídlišti Máj je doposud v původním klasickém kanálovém provedení. Na parní část sítě je připojeno 400 odběratelských stanic, na HV síti je 96 odběratelských míst.
Teplo je dodáváno ke spotřebiteli prostřednictvím teplonosné látky. Tou je pára, horká nebo teplá voda. Vlastní
výroba tepla probíhá tak, že teplo obsažené v primárním
palivu a uvolněné jeho spálením ohřívá vodu proudící
trubkovými svazky uvnitř kotle k bodu varu a přeměňuje

ji v tzv. přehřátou páru o teplotě 535°C a tlaku 9,32 MPa.
Tato pára je vedena do parních turbín, kde odevzdá část
své vnitřní energie přeměnou na mechanickou práci
a následně je vedena buď do městské tepelné sítě, nebo
na kondenzační stupeň. Pára proudící do sítě má teplotu
220°C a tlak 0,7–0,8 MPa. V menší míře je na území města
provozována parní síť s parou o tlaku 1,6 MPa a teplotě
240°C. Tato takzvaná technologická pára zásobuje odběratele, kteří využívají tepla v ní obsaženého k technologickým účelům (pro rozmanité výrobní procesy).
Oba zdroje dodaly v roce 2016 do sítí 2 331 TJ tepla. Objem dodávky závisí na klimatických podmínkách.
Přes síť CZT je teplo dodáno do 496 výměníkových stanic
parních nebo horkovodních na území města České Budějovice, z toho je v majetku Teplárny České Budějovice,
a. s. 144 výměníkových stanic (včetně 3 plynových kotelen a 1 elektrokotle) a odběrných míst. Na výměníkové
stanice v majetku Teplárny České Budějovice, a. s. navazují sekundární dvoutrubkové a čtyřtrubkové teplovodní
rozvody o celkové délce 46,8 km, které končí na patách
zásobovaných objektů.

Zdroj Novohradská
Teplárna Novohradská je situována jižně od centra Českých Budějovic. V kotelně jsou provozovány dva práškové granulační parní kotle K11 a K12 spalující hnědé uhlí,
každý o výkonu 117 MWt, dále 2 kotle spalující ZP, každý
o výkonu 89 MWt. Ve strojovně jsou instalovány 2 protitlaké parní turbíny a 1 odběrová kondenzační turbína.
Emisní pára z protitlakých turbín je využívána přímo

pro dodávky tepla do parního systému, a jako vstupní
pára do turbíny kondenzační s možností odběrů pro
horkovodní systém a regenerační ohříváky NV. Výstupní
parametry páry do sítě jsou cca 220 oC a cca 0,8 MPa.
Středotlaká síť je zásobována párou z redukcí o parametrech cca 240 oC a 1,4–1,6 MPa.

KOTEL K9
parametry kotle:

115 t/h; 9,32 MPa; 535 °C (89 MWt)

typ:

plynový (zemní plyn)

výrobce:

ČKD Dukla

rok výroby kotle:

1964

rekonstrukce kotle:

1994

původně:

uhelný kotel o výkonu 75 t/h páry

rekonstrukce na plyn v roce:

1996

účinnost kotle:

91 %

počet provozních hodin do r. 2016:

13 824

předpokládaná životnost kotle bez rekonstrukce:

min. do roku 2035
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KOTEL K10
parametry kotle:

115 t/h; 9,32 MPa; 535 °C (89 MWt)

typ:

plynový (zemní plyn)

výrobce:

ČKD Dukla

rok výroby kotle:

1965

rekonstrukce kotle:

1993

původně:

uhelný kotel o výkonu 75 t/h páry

rekonstrukce na plyn v roce:

1996

účinnost kotle:

91 %

počet provozních hodin do r. 2016:

11 750

předpokládaná životnost kotle bez rekonstrukce:

min. do roku 2035

KOTEL K11
parametry kotle:

150 t/h; 9,32 MPa; 535 °C (117 MWt)

typ:

uhelný (granulační)

výrobce:

ČKD Dukla

rok výroby kotle:

1972

rekonstrukce kotle:

1995

účinnost kotle:

90 %

počet provozních hodin do r. 2016:

133 021

předpokládaná životnost kotle bez rekonstrukce:

do roku 2025

KOTEL K12
parametry kotle:

150 t/h; 9,32 MPa; 535 °C (117 MWt)

typ:

uhelný (granulační)

výrobce:

ČKD Dukla

rok výroby kotle:

1978

rekonstrukce kotle:

----

účinnost kotle:

90 %

počet provozních hodin do r. 2016:

213 280

předpokládaná životnost kotle bez rekonstrukce:

max. do roku 2021 (viz. komentář)

Komentář:
z důvodu vyčerpání životnosti bubnu kotle K12, zdeformované konstrukci, nutnosti případné obnovy tlakové-
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ho systému a výměny tlukadlových mlýnů není kotel
vhodný k další GO. Tento kotel je vhodný k využití maximální životnosti, nejdéle do roku 2021.

TG4
typ:

protitlaké turbosoustrojí

elektrický výkon:

25 MWe

rok uvedení do provozu:

1980

odhad ukončení provozu, příp. GO:

po roce 2023

TG5
typ:

protitlaké turbosoustrojí

elektrický výkon:

14,6 MWe

rok uvedení do provozu:

1997

odhad ukončení provozu, příp. GO:

po roce 2030

TG6
typ:

kondenzační turbosoustrojí

elektrický výkon:

12 MWe

rok uvedení do provozu:

2011

odhad ukončení provozu, příp. GO:

po roce 2040

Zdroj Vráto
Záložní zdroj Vráto je provozován pouze v případě poruchy a při technologických odstávkách základního zdroje. Je vybaven jedním parním kotlem spalující hnědé

uhlí s původním výkonem 75 t/h, který byl v roce 1997
navýšen na 100 t/h (67,7 MWt) a v roce 2013 naopak snížen na 49,9 MWt.

KOTEL K21
parametry kotle:

66 t/h (HU + ZP); 1,1 MPa; 220 °C (49,9 MWt)

typ:

uhelný (granulační)

výrobce:

ČKD Dukla

rok výroby kotle:

1989

rekonstrukce kotle:

----

účinnost kotle:

87 %

počet provozních hodin do r. 2014:

51 416

předpokládaná životnost kotle bez rekonstrukce:

max. do roku 2025
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CZT – Parní síť
Parní síť sestává ze dvou systémů – rozsáhlého nízkotlakého a relativně malého středotlakého, na který jsou napojeny 4 technologické odběry (prádelna v Nemocnici,
PERETEX, papírna Bupak MONDI a menší odběratel – Jan
Kocán). Jednotlivé části parní sítě se od sebe liší technickým stavem a mírou degradace izolace. Značná část sítě
byla v minulosti zatopena při povodních v roce 2002. Staré potrubí bylo v některých úsecích nahrazeno vakuovaným potrubím (platí to především pro dimenze DN150
a vyšší) a částečně předizolovaným „sendvičovým“ potrubím (platí to většinou pro dimenze nižší než DN 150).
Kromě rekonstruovaných úseků zůstávají ještě v síti

původní úseky v horším technickém stavu, přičemž
část těchto rozvodů je postupně navržena k úplnému zrušení, případně k přestavbě do HV. V úsecích,
kde bylo rekonstruováno parní potrubí, bylo zároveň
rekonstruováno i potrubí kondenzátní použitím ocelových předizolovaných trubek. V ostatních částech
sítě je kondenzátní potrubí převážně neizolované buď
v provedení z oceli nebo polypropylenu.
Specifikem parní sítě je 6 odběratelů (pořadová čísla:
187–192) nacházejících se v blízkosti CPS 1, jejich předávací stanice využívají pro vytápění nízkopotenciální
teploty kondenzátu.

CZT – HV síť
Zdroji tepla pro HV síť jsou centrální předávací stanice
CPS1, CPS 3 a CPS Štangl (pouze malý špičkový a havarijní
zdroj), topené párou z parní nízkotlaké sítě. Jako základní
je využívána CPS1 umístěná v blízkosti sídliště Šumava,
kterou může ve špičkách doplňovat CPS3 (1 výměník
14 MWt) ve VS Klaricova. CPS1 je napájena ze dvou parních přívodů DN 350/150 tzv. „parovodu Máj“ a „parovodu Bulhar“, které jsou ve stanici svedeny do jedné parní
sběrny. V CPS1 jsou umístěny 3 výměníky á 25 MWt a 1 výměník 14 MWt. Celkový tepelný výkon je 89 MWt.
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Naprostá většina rozvodů je provedena v systému předizolovaných potrubí se základním stupněm izolace,
pouze část hlavního okruhu na sídlišti Máj a přípojky
několika odběratelů tamtéž jsou provedeny v klasickém
kanálovém uložení (původní rozvody realizované do
roku 1991).
HV síť je v zimním období provozována s parametry
130/80 oC, v letním období 90/70 oC (léto max) resp.
85/65 oC (léto min).

2. Budoucí aspekty výroby
Emise znečišťujících látek (emisní limity a stropy)
Legislativa v oblasti ochrany ovzduší obvykle stanoví
dva druhy požadavků:
 Emisní limity (mg/m3) představují maximální hmotnostní koncentrace emisí dané znečišťující látky
v jednom m3 vypouštěných spalin
 Emisní stropy (t/rok) představují maximální množství
emisí dané znečišťující látky, které může být vypuštěno do ovzduší za stanovené období (obvykle jeden rok)

Pro spalovací zdroje jsou vždy stanoveny emisní limity,
které mohou být dále doplněny požadavkem na plnění
emisního stropu.
V případě navrhované koncepce je v jednotlivých variantách obnovy stávajících zdrojů vždy uvažováno
s nastavením nových emisních limitů na úroveň po roce
2021 (tedy dle nové evropské legislativy) s možností jejich zpřísnění KÚJK.

Požadavky na emise velkých spalovacích zařízení – zdroj Novohradská
Současné požadavky v oblasti ochrany ovzduší zdrojů
v režimu integrované prevence (tj. zdroje s tepelným
příkonem nad 50 MWt) vychází z parametrů stanovených směrnicí 2010/75/EU, o průmyslových emisích,
která s platností od 1. 1. 2016 významně zpřísnila emisní
limity. Pro uhelné zdroje typu TČB se jedná o následující
změny:
 Emisní limity pro SO2 byly z původní hodnoty až
1700 mg/m3 sníženy na 250 mg/m3
 Emisní limity pro NOx byly z původní hodnoty až
650 mg/m3 sníženy na 200 mg/m3
 Emisní limity pro TZL byly z původní hodnoty až
100 mg/m3 sníženy na 25 mg/m3
Vyjma striktnějších emisních limitů byl směrnicí o průmyslových emisích zaveden princip tzv. agregačních

pravidel. Více spalovacích zařízení, jejichž spaliny jsou
(nebo u nových zařízení by mohli být vyvedeny) vyvedeny do společného komína, je z hlediska stanovení
emisních limitů považováno za jedno zařízení. Tento přístup znevýhodňuje při stanovení emisních limitů zdroje
s více kotli a jedním společným komínem.
Ustanovení směrnice 2010/75/EU byla do legislativy ČR
transponována prostřednictvím zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, zákona č. 69/2013 Sb., o integrované prevenci, a jejich prováděcích předpisů (vyhláška
č. 415/2012 Sb. a vyhláška č. 288/2013 Sb.). K dalšímu
zpřísnění cca od roku 2022 dojde v důsledku aplikace
tzv. nejlepších dostupných technik, jejichž přímou aplikovatelnost do prostředí ČR rovněž zavádí směrnice
2010/75/EU.

Přechodný národní plán a plnění emisních stropů
TČB s cílem odložit plnění takto striktních emisních
limitů přihlásila zdroj Novohradská do tzv. „Přechodného národního plánu“ (PNP). Tento režim umožňuje
v období 1/2016 až 6/2020 náhradně plnit postupně se
snižující emisní stropy (při dodržování emisních limitů
stanovených v integrovaném povolení k 31. 12. 2015).

TČB v současné době využívá režim PNP pro látky SO2,
TZL i NOx. Stropy byly stanoveny samostatně pro kotel
K9, samostatně K10 a společně pro K11 a K12. Plnění
emisních stropů se prokazuje v souhrnu pro kotle K9,
K10, K11 a K12, proto jsou stropy v následující tabulce
rovněž uvedeny souhrnně.
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Tabulka 1 Plnění emisních stropů na zdroji Novohradská
Skutečnost
2015

2016

Emisní stropy v rámci PNP
2016

2017

2018

2019

1. pol. 2020

SO2 (t/rok)

1762,50

198,95

1881,99



1714,51

1075,20

435,89

218,15

NOx (t/rok)

493,71

439,65

814,00



814,00

581,59

349,11

175,13

57,50



57,50

57,50

43,59

21,82

TZL (t/rok)

30,97

6,60

Z tabulky je patrné, že TČB v roce 2016 stanovené emisní
stropy s rezervou splnila. Emisní stropy SO2 a TZL bude
bez obtíží možné plnit v průběhu celého PNP (přínosy
provozu s odsířením), z hlediska ekonomiky lze zvážit
i provoz s nižší úrovní odsiřování, popř. pokusit se vyhledat partnera, na kterého by bylo možné převést (úplatně) přebytečnou hodnotu emisního stropu SO2. Ke
konci PNP (od roku 2019) se bude nezbytné zaměřit na

Požadavky na plnění emisních limitů
V oblasti emisních limitů je situace poměrně komplikovaná. Každý z kotlů K9, K10 má samostatný komín, na
kterém je instalováno zařízení pro kontinuální měření
emisí (KME). Kotle K11 a K12 mají společný komín, KME
je instalováno na společný kouřovod vyčištěných spalin
za absorbérem, před vstupem do komína.
I přes účast TČB v PNP dojde v důsledku požadavku Krajského úřadu zapracovaného do integrovaného povolení
v roce 2014 ke zpřísnění emisních limitů u kotlů K11, K12
na hodnoty podle směrnice 2010/75/EU již od roku 2019
(běžnou praxí je zpřísnění až po ukončení PNP od 7/2020).
Zpřísňování emisních limitů v EU není ukončeno stanovením požadavků ve směrnici 2010/75/EU. Jedná
se o kontinuální proces založený na popisu nejlepších
dostupných technik (BAT). Pro každou z oblastí spadají-

opatření pro dodržování emisních stropů NOx (na kotli
K12 nebyla s ohledem na životnost provedena denitrifikace). Jako opatření se předpokládá vyšší úroveň denitrifikace spalin z kotle K11 prostřednictvím sekundárních
opatření (SNCR). Pro období od roku 2019 lze zvážit odhlášení z PNP, jelikož Krajský úřad zpřísnil emisní limity
na hodnoty podle směrnice 2010/75/EU s platností již
od 1. 7. 2019.

cích do režimu integrované prevence je zpracován tzv.
„Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách“ (BREF). Revize tohoto dokumentu pro velká spalovací zařízení (LCP) byla zahájena v únoru 2011. Klíčové
závazné požadavky na provoz spalovacích zdrojů byly
přijaty k 31. 7. 2017 v podobě „Prováděcího rozhodnutí
Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení“. Požadavky z tohoto rozhodnutí jsou členské
státy (resp. odpovídající orgány ŽP – v ČR Krajské úřady)
povinny promítnout do 4 let do integrovaných povolení. Účinnost dalšího zpřísněním emisních limitů lze tedy
očekávat nejpozději k srpnu 2021.
Následující tabulka uvádí porovnání doposud dosahovaných hmotnostních koncentrací emisí SO2, NOx a TZL
se stávajícími a budoucími emisními limity.

Tabulka 2 Plnění emisních limitů na zdroji Novohradská

Granulační kotle
K11,K12
Kotle na zemní
plyn K9, K10
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Emise rok
2016
[mg/m3]

Emisní limity
do 2018
[mg/m3]

Emisní limity
2019–7/2021
[mg/m3]

SO2

≈ 90

1350

NOx

≈ 290

TZL

≈4

SO2

≈ 1,6

35

NOx

≈ 131

200 / 100 (po PNP)

TZL

≈ 0,3

50 / 5 (po PNP)

Emisní limit od 8/2021 [mg/m3]
Roční Ø

Denní Ø

250

200

250

600

200

180

210

100

25

14

22
nedefinován

100

110
nedefinován

tice daného zařízení). Náležitosti odborného posouzení,
které musí být předloženo Krajskému úřadu, jsou stanoveny ve vyhlášce č. 288/2013 Sb. Získání takové výjimky
nelze ale považovat za nárokové.

Pro období od roku 2019 bude třeba řešit opatření
pro plnění emisních limitů NOx (na kotli K12 nebylo
s ohledem na životnost instalováno sekundární DENOX). Předpokládá se vyšší úroveň denitrifikace na kotli K11 prostřednictvím instalované SNCR, což by mělo
umožnit plnění požadovaných emisí na místě společného měření emisí. Pokud by nebylo možné bez investic
vyřešit emise NOx po dobu zbytkové životnosti kotle
K12 využití výjimky z aplikace úrovně emisí spojených
s BAT podle § 14 odst. 5) zákona č. 69/2013 Sb., o integrované prevenci. Krajský úřad může stanovit mírnější
emisní limity, pokud provozovatel prokáže, že i přes vyšší emise znečišťujících látek bude dosažena vysoká úroveň ochrany ovzduší a plnění emisí podle BAT by vedlo
k nepřiměřeným nákladům ve vztahu k přínosům v oblasti ochrany ovzduší (např. kvůli technické charakteris-

Nově jsou do evropských požadavků rovněž zahrnuty
emisní limity pro látky, které dříve nebyly stanoveny –
CO 30÷100/140 mg/m3 (v roce 2016 v TČB cca 60 mg/
m3), HCl 1÷5 mg/m3 (v roce 2016 v TČB max. 4 mg/m3),
HF 1÷3 mg/m3 (v roce 2016 v TČB max. 0,3 mg/m3), Hg
1÷7 µg/m3 (v roce 2016 v TČB max. 9 µg/m3).
Současně lze zmínit, že do integrovaného povolení
budou pro období po PNP zapracovány zpřísněné požadavky na plnění emisních limitů NOx na plynových
kotlích (100 mg/m3).

Požadavky na emise středních spalovacích zařízení – zdroj Vráto
Zdroj Vráto má v integrovaném povolení rovněž stanoPro období od roku 2018 bude třeba řešit opatření pro plnění emisních limitů NOx a TZL, popř. problematiku emisí
venu povinnost plnění emisních limitů. Od roku 2018
řešit administrativně, např. dohodou s Krajským úřadem
byly (nad rámec požadavků evropské legislativy) vyhlášo plnění společného emisního stropu pro obě výrobny
kou č. 415/2012 Sb. zpřísněny emisní limity pro zdroje
TČB. Požadavek na emisní stropy SO2 platné od roku 2025
do 50 MWt. Další zpřísnění pro zdroj Vráto bude platit
od roku 2025, týká se emisí SO2 a jedná se o požadavek
je pro zdroj Vráto při využití hnědého uhlí v podstatě likvidační (požadované hodnoty nelze dosáhnout při provozu
Směrnice 2015/2193, o omezení emisí některých zneuhelného zdroje bez odsiřovací jednotky).
čišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (transpozice do vyhlášky č. 415/2012 Sb. doposud
Zdroj Vráto má v integrovaném povolení rovněž stanonebyla provedena).
venu povinnost plnění emisních stropů.

Tabulka 3 Plnění emisních limitů na zdroji Vráto

Granulační kotel
K21

Emise rok 2016
[mg/m3]

Emisní limity do
2017 [mg/m3]

Emisní limity
2018–2024 [mg/m3]

Emisní limity od
2025 [mg/m3]

SO2

≈ 1656

2500

2000*

400

NOx

≈ 509

650

500

500**

TZL

≈ 82

150

30

30

* 1500 mg/mg v případě provozu více než 3200 hodin/rok
** Emisní limit stanovený současnou vyhláškou 415/2012 Sb., nikoliv směrnicí

Tabulka 4 Plnění emisních stropů na zdroji Vráto

Skutečnost
2015

2016


89,715

7,288



0,719



SO2 (t/rok)

24,335

NOx (t/rok)
TZL (t/rok)

Emisní stropy


301

27,759



157

4,485*



1,87*

* V roce 2016 bylo část emisního stropu TZL ze zdroje Novohradská (2,615 t) převedeno na výtopnu Vráto
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Emisní limity pro potenciální nová spalovací zařízení na zdroji Novohradská
 pro potenciální nový kotel na uhlí podle hodnot uvePři stanovení emisních limitů pro nová spalovací zařízení na zdroji Novohradská by se vycházelo z aplikace
dených v Prováděcím rozhodnutí komise, kterým se
agregačních pravidel (do zákona č. 201/2012 Sb. transstanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
(BAT) pro velká spalovací zařízení (legislativní proces
ponovány prostřednictví §4 odst. (7) a (8)), která TČB řadí
dokončen v srpnu 2017),
do skupiny zdrojů s tepelným příkonem 100÷300 MWt).
Při návrhu konkrétního řešení je vhodné respektovat
udržení tepelného příkonu „na komín“ do 300 MWt, což
 pro potenciální zařízení na spalování odpadu podle
prvního draftu (5/2017) Referenčního dokumentu
je hranice dalšího zpřísnění emisních limitů.
o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu (BREF WI).
V následující tabulce jsou uvedeny očekávané hodnoty
emisních limitů:

Tabulka 5 Emisní limity pro potenciální nový zdroj v lokalitě Novohradská

Emisní limit [mg/m3]
Kotel na uhlí
Denní Ø

SO2

85–150

135–200

10–30

NOx

50–100

80–130

50–120

TZL

2–5

3–15

2–5

CO

30–140

10–50

TOC

5–10

3–10

NH3

3–10

3–10

HCl

1–3

2–6

HF

1–2

1

Hg

0,005

0,005–0,02

Cd+TI

---

0,01–0,02

Sb+As+Pb+Cr+
Co+Cu+Mn+Ni+V

---

0,05–0,3

PCDD/F (TEQ ng/m3)

---

0,01–0,03

Při transpozici BAT do legislativy byla v minulosti aplikována praxe, kdy bylo požadováno plnění horní hranice BAT. V případě spoluspalování nebo paralelního
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Zařízení na spalování odpadu

Roční Ø

spalování by se emisní limity určily dle směšovací rovnice ve vazbě na místo měření.

Shrnutí k problematice emisí znečišťujících látek
TČB se v následujícím období bude muset z hlediska
ochrany ovzduší vypořádat s dalším postupným zvyšováním požadavků na omezení emisí, resp. nová spalovací zařízení bude třeba připravovat podle následujících
požadavků na emise znečišťujících látek:
 Zdroj Novohradská
– Od roku 2019 bude třeba zajistit plnění emisního limitu NOx podle platného integrovaného
povolení (200 mg/m3), resp. přibližně od roku
2022 podle požadavků nových BAT (180 mg/m3
pro stávající uhelné kotle). Pro období zbývající
životnosti kotle K12 lze tuto situaci zkusit řešit administrativně.
– Pro nová zařízení je třeba vycházet z požadavků
schválených BAT (uhelný zdroj) a připravovaných
BAT (spalování odpadu)

 Zdroj Vráto
– Od roku 2018 bude třeba řešit opatření pro
plnění emisních limitů NOx (500 mg/m3), TZL
(30 mg/m3) podle platného integrovaného
povolení, popř. lze zkusit náhradní administrativní řešení (např. společné emisní stropy s Novohradskou).
– Do konce roku 2024 ukončit provoz na uhlí v důsledku požadavků na emise SO2.
Vyjma technických opatření je pro zbývající dobu životnosti kotlů K12 a K21 existuje možnost požadavky v oblasti emisí zkusit řešit administrativní cestou např. v podobě žádosti o udělení výjimky z aplikace požadované
úrovně emisí (případné investice do plnění emisí nelze
považovat za přiměřené z hlediska přínosů k ochraně
ovzduší).

Emisní povolenky CO2
Povolenkou CO2 (EUA) se rozumí majetková hodnota
odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do
ovzduší ekvivalent tuny CO2. V energetice spadají pod
EU ETS všechna spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem větším než 20 MWt (s výjimkou zařízení pro spalování nebezpečných nebo komunálních
odpadů).
V České legislativě je obchodování s povolenkami zakotveno v zák. č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Na
úrovní EU legislativně upravuje systém obchodování
s povolenkami směrnice 2003/87/ES.
Aktuálně probíhá takzvané 3. obchodovací období
(2013–2020), do kterého bylo možné převést povolenky z předchozího období. Z druhého období bylo
převedeno přes 1,8 mld. EUA, což odpovídá roční potřebě EU. Výsledný přebytek (cca 2 mld. povolenek) vedl
k významnému poklesu ceny emisní povolenky v první
polovině roku 2013.
Po propadu ceny povolenky na počátku 3. obchodo-

vacího období až pod hranici 3 EUR/EUA měla cena
povolenky do prosince 2015 loňského roku rostoucí
trend. Růst ceny povolenky byl do značné míry způsoben reformou EU ETS, která zahrnovala jedno krátkodobé a jedno dlouhodobé opatření. Tím krátkodobým byl tzv. back-loading povolenek, v rámci kterého
odložila Evropská komise dražbu 900 mil. povolenek z
let 2014–2016 do období 2019 až 2020. Dlouhodobým
opatřením je vytvoření tzv. rezervy tržní stability, která
má začít fungovat v roce 2019. Při přebytku povolenek
na trhu větším než stanoveným (nyní 833 mil.) budou
povolenky z budoucích aukcí umístěny do rezervy.
Při přebytku menším než 400 mil. budou povolenky z
rezervy přidány do budoucích aukcí. Do této rezervy
budou zároveň přesunuty povolenky stažené z trhu
při back-loadingu namísto jejich uvolnění do aukce v
letech 2019 až 2020.
Po více než dvouletém růstovém trendu však na přelomu let 2015/2016 cena povolenky zaznamenala opět
prudký pokles, který byl způsobený zejména teplou zimou a s tím související nižší potřebou výroby elektřiny a
tepla z uhelných a plynových elektráren.
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Graf 1 Vývoj ceny emisní povolenky EUA (v EUR/EUA, resp. tunu vypuštěného CO2)

Vzhledem k nefungujícímu trhu EU ETS představila v červenci 2015 Evropská komise legislativní návrh na revizi
systému pro období po roce 2020 (nazývána jako strukturální reforma). Součástí revize je návrh na zrychlení poklesu celkového množství povolenek ze současných 1,74 %
ročně na 2,2 % ročně. Většina povolenek má být uvolně-

Parametry reformy s vlivem na TČB
4. obchodovací období by dle návrhu mělo zahrnout
celou následující dekádu (2021–2030).
Bezplatné příděly povolenek podle článků 10a (na teplo) a 10c (na elektřinu, resp. modernizaci energetiky)
směrnice 2003/87/ES by podle návrhu reformy měly
být zachovány.
Povolenky na teplo (čl. 10a)
Současná platná legislativa počítala s ukončením bezplatného přídělu povolenek podle článku 10a v roce
2027 a tím, že bezplatné příděly se měly postupně snižovat k nulové hodnotě.
Na základě pozice jednotlivých institucí a vývoje revize
směrnice EU ETS lze předpokládat pokračování současné bezplatné alokace na teplo (čl. 10a) na úrovni cca 30 %.
Tento údaj je důležitý pro odhad počtu bezplatně přidělených povolenek na teplo – pokud bude zachováno stávající schéma výpočtu, pak by příděl měl být
stanoven součinem referenční úrovně tepla (bude ak18

na do dražeb (57 %) a zbylé množství bude v rámci zabránění úniku výroby mimo EU přidělováno bezplatně.
Návrh revize je stále ve stádiu trialogu mezi Evropskou
komisí, Parlamentem a Radou, jelikož u každé z institucí
existují rozdílné názory na dílčí parametry reformy.

tualizován, dříve 62,3 EUA/TJ tepla), historické úrovně
výroby tepla (v TJ) a uvedeným koeficientem (pravděpodobně 30 %). Vzhledem k tomu, že i bezplatný příděl na teplo pro rok 2020 vycházel z koeficientu 30 %,
tak lze uvažovat, že i v případě dalších korekcí mohlo
být na dodávku tepla z TČB v období 2021 až 2030 bezplatně přidělováno 40 až 60 tis. EUA.
Povolenky na elektřinu (čl. 10c) a další možnosti bezplatných přídělů
V rámci návrhu revize směrnice EU ETS je zachována „možnost přechodného přidělování bezplatných
povolenek pro modernizaci energetiky“ (čl. 10c), pro
členské státy s HDP nižším než je 60 % průměru EU
na obyvatele (ČR by měla splňovat). Podmínky bezplatných přídělů se nicméně změní. Členský stát bude
vybírat projekty, které budou podpořeny bezplatnými
povolenkami, projekty s investicí nad 10 mil. € budou
vybírány na základě nabídkového řízení. Hodnota investic by se měla přinejmenším rovnat tržní hodnotě
bezplatně přidělených povolenek.

možnost čerpat prostředky z obou fondů.
Možné příděly pro TČB však nelze ze současného stavu
revize odhadovat.

Legislativní návrh EK dále zavádí dva fondy na podporu nízkouhlíkatých inovací – inovační fond a fond pro
modernizaci. Provozovatelé zařízení v ČR budou mít

Rámcový výhled potřeby nákupu povolenek CO2
Z hlediska výhledu ceny povolenky byla provedena ve
studii EY rešerše odhadu ceny povolenky z dokumentů
vybraných evropských institucí.

Historická statistika a rámcový výhled emisí CO2, bezplatných přídělů a nákupu povolenek TČB, resp. převodů
z minulé fáze EU ETS pro zdroj Novohradská při spotřebě
cca 230 tis. tun uhlí ročně je uveden v následující tabulce.

Tabulka 6 Povolenky CO2 pro zdroj Novohradská

2017P 2018P 2019P 2020P

2021–2030P

2013

2014

2015

2016

Emise (tis. tun CO2, resp. EUA)

353

303

300

291

290

290

290

290

290

Zdarma dle 10a (tis. EUA)

178

154

133

114

97

81

70

61

50

Zdarma dle 10c (tis. EUA)

61

52

43

35

26

17

9

0

?

Nákup/převod povolenek
(tis. EUA)

115

97

123

143

167

191

211

229

240

Graf 2 Rešerše odhadů vývoje ceny povolenky
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Studie EY doporučuje držet se v ekonomických výhledech konzervativního odhadu ceny povolenky, tj. do
cca 30 €/EUA do 2030.
S ohledem na nejednoznačnost vývoje ceny povolenky byla zpracována citlivostní analýza nákladů TČB pro
zdroj Novohradská na cenu povolenky, viz následující
graf (předpokladem výpočtu je roční využití 230 tis.
tun hnědého uhlí při uvažování postupně klesajícího
přídělu povolenek zdarma, resp. nákupu povolenek
podle výše uvedené tabulky).
Nákup povolenek představuje pro budoucí provoz TČB
značné riziko. Při 100 % nákupu povolenek (stav bez povolenek zdarma) a ceně povolenky na úrovni 30 €/EUA
představují pro hnědouhelné zdroje náklady na povolenky v podstatě obdobu nákladů na palivo.
Některá paliva nejsou nákupem povolenek zatížena
(spalování biomasy, komunálního nebo nebezpečného odpadu), využitím ekvivalentního množství energie
v zemním plynu jako v uhlí způsobí přibližně 40 % emisí
CO2. Případné omezení nákladů na povolenky při zacho-

vání výroby je tedy možné provést pouze změnou palivové základny. Využití biomasy v TČB naráží na ekonomickou (ne)proveditelnost, jelikož biomasa jako palivo
je řádově 2x dražší než uhlí a v současné době nejsou
nastaveny provozní podpory, které by z ekonomického
hlediska opodstatnily zahájit spoluspalování biomasy.
Energetické využití směsného komunálního odpadu
se nepředpokládá – plány odpadového hospodářství
(POH) Jihočeského kraje a města České Budějovice preferují variantu přípravy a spalování tuhých alternativních
paliv (TAP). Spalování TAP je z hlediska emisí CO2 (emisní
faktor 0,30–0,33 t CO2/MWh výhřevnosti) ekvivalentní
palivem s hnědým uhlím (v TČB emisní faktor cca 0,34 t
CO2/MWh výhřevnosti).
Jedinou možností pro snížení emisí CO2 by bylo umístění spalovacího zařízení na TAP do lokality mimo
zdroj Novohradská (lze uvažovat lokalitu Vráto), přičemž by jmenovitý tepelný příkonem dle pravidel EU
ETS nesměl přesáhnout 20 MWt (zároveň by tedy v lokalitě Vráto bylo nezbytné zlikvidovat stávající záložní
kotel K21).
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Graf 3 Citlivost nákladů zdroje TČB Novohradská na cenu povolenky CO2

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Provozní podpora
V oblasti provozních podpor doposud nebyla plně vyřešena problematika oprávněnosti nároku na provozní
podporu pro některé skupiny výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, pro výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)
a pro výrobny elektřiny z druhotných zdrojů. ERÚ pro
roky 2016 a 2017 odmítal vypsat provozní podpory pro
skupiny výroben, pro které nebylo vydáno takzvané notifikační rozhodnutí Evropské komise konstatující slu-

čitelnost podmínek pro poskytování veřejné podpory
s vnitřním trhem EU. K této problematice schválila vláda
na zasedání dne 24. 7. 2017 Nařízení o podpoře elektřiny a tepla z POZE, které umožňuje zpětné vyplacení
podpory za období před vydáním rozhodnutí o slučitelnosti podpory s právem EU.
Stav přidělování provozních podpor při spalování pevných
paliv v letech 2016–2017 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 7 Nárok na provozní podporu elektřiny z OZE, KVET, DZ v letech 2016 a 2017

Skupina výroben (dle uvedení do provozu)
Čisté spalování biomasy
a spoluspalování biomasy
(včetně BRKO)

Před 2006
Od 2006 do 2012
Od 2013 do 2015
Od 2016
Do 2012

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Od 2013 do 2015
Od 2016
Do 2012

Druhotné zdroje

Od 2013 do 2015
Od 2016

2016

2017



 *
 *








 *
 *











* Dle přechodného ustanovení k zákonu č. 165/2012 Sb. mají nárok na podporu pouze držitelé autorizace na výstavbu výrobny elektřiny před
1. 1. 2013, kteří tuto výrobnu elektřiny uvedou do provozu do 6 let od udělení autorizace, nebo výrobny, pro které bylo zahájeno územní řízení
přede dnem 18. srpna 2011 a kteří tuto výrobnu uvedou do provozu do 6 let od vydání územního rozhodnutí.

Podpora biomasy
TČB nedisponuje autorizací na výstavbu ani rozhodnutím o umístění nové výrobny využívající biomasu. V případě spoluspalování je za datum uvedení do provozu
považován okamžik, kdy byla provedena změna využí-

vání primárního energetického zdroje. Toto uspořádání
při současných podmínkách podpory v podstatě vylučuje ekonomické využití biomasy v TČB.

Podpora druhotných zdrojů
Notifikace podpory elektřiny druhotných zdrojů uvedených do provozu po roce 2012 doposud nebyla zahájena. Z hlediska strategického rozhodování TČB o záměru

využití TAP se však jedná o relativně marginální položku, jelikož doposud byla vyplácena podpora na úrovni
45 Kč/MWh.

Podpora KVET
Pro zdroje nad 5 MWe uvedené do provozu před
31. 12. 2012 a po 1. 1. 2016 platí obdobné výše zeleného

bonusu. Nově byla pro zdroje nad 5 MWe definována
kategorie rekonstruovaných zařízení KVET.
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Tabulka 8 Stávající podpora KVET zdrojů nad 5 MWe

Elektřina z KVET
(před 31. 12. 2012 a po 1. 1. 2016)
Elektřina z KVET v rekonstruované výrobně
elektřiny (od 1. 1. 2016)

Celková účinnost
[%]

ÚPE [%]

Podporovaný druh energie

Od

Do

Od

Do

10

15

–

–

Zelené bonusy
[Kč/MWh]
45

15

–

–

45

60

15

–

45

75

140

15

–

75

–

200

15

–

45

–

200

Rekonstruovanou výrobnou elektřiny se pro tyto účely
rozumí stávající výrobna elektřiny, která vyrábí elektřinu z KVET a na které byla provedena a dokončena od
1. 1. 2016 (včetně) rekonstrukce nebo modernizace
zařízení výrobny elektřiny s investicí do všech hlavních částí výrobny elektřiny, kterými se rozumí kotel,
turbína, generátor a parní rozvody, které ovlivňují vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
úsporu primární energie a zvyšují technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny.
Pro rekonstruované výrobny jsou stanoveny příznivější
parametry podpory, zároveň ale platí podle cenového
rozhodnutí další omezení:
 provozní finanční podporu formou zeleného bonusu
na elektřinu z KVET nelze kombinovat s žádnou jinou
formou provozní podpory,
 v případě, že je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodi-

nové ceny po dobu šesti a více po sobě následujících hodin, je po tuto dobu roční zelený bonus na
elektřinu z KVET stanoven ve výši 0 Kč a
 zelený bonus na elektřinu z KVET nelze uplatnit pro
výrobu elektřiny z KVET při spalování odpadů.
V podstatě pro všechny provozní podpory platí, že výše
vyplácené podpory pro nové nebo rekonstruované výrobny bude omezena v případě, kdy byla čerpána investiční podpora.
Zároveň je třeba uvést, že budoucnost a stabilita podpory KVET je do značné míry nejasná, jelikož po roce
2020 by měly platit nové podmínky pro podporu KVET
stanovené v Pokynech pro státní podporu v oblasti
životního prostředí a energetiky. Struktura podporovaných zdrojů pravděpodobně zůstane zachována. Zcela
zásadním prvkem je, že zdroje nad 1 MW by měly o velikost podpory (včetně KVET) soutěžit v aukci. Legislativní
proces týkající se novelizace legislativy v oblasti podporovaných zdrojů však doposud nebyl zahájen.

Investiční podpora
Dotační programy zaměřené na modernizaci a ekologizaci teplárenství jsou připravovány na základě cílů
stanovených ve Státní energetické koncepci (SEK). Ta
v oblasti výroby a dodávky tepla stanovuje jako jeden
z cílů podporovat restrukturalizaci energeticky a ekonomicky neefektivních systémů dodávek tepla všude tam,
kde je předpoklad dosažení vyšší energetické účinnosti,
vyšší flexibility v užití paliv a lepších parametrů z hlediska udržitelného rozvoje.
Mezi české dotační programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, ze kterých
22

je možné čerpat finanční prostředky na modernizaci
a ekologizaci teplárenství, patří Operační program
Životní prostředí 2014–2020 (OP ŽP) a Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014–2020 (OP PIK).
Zatímco OP ŽP se v oblasti teplárenství zaměřuje zejména na snižování emisí znečišťujících látek
ze stacionárních zdrojů, z OP PIK jsou v teplárenství
podporovány aktivity zaměřené na rozvoj využívání
obnovitelných zdrojů či úspory energie v soustavách
zásobování teplem.

Investiční podpora OP ŽP
Ze zvažovaných záměrů investic do zdrojové základny,
se jako relevantní pro získání investiční podpory z OP ŽP
jeví následující opatření:

 Rekonstrukce kotle K12 včetně dokončení ekologizace
zdroje v rámci specifického cíle 2.2
 Výstavba zařízení na využití TAP v rámci specifického
cíle 3.2., resp. podporované aktivity 3.2.3.

OP ŽP – Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů“
V programovém dokumentu OP ŽP jsou jako příklad
pouze pokud je zjevné, že primárním cílem je snížepodporovaných aktivit SC 2.2 uvedeny mimo jiné náslení emisí znečišťujících látek a nevedou ke snižování
emisí CO2, resp. snížení emisí CO2 je pouze vedlejším
dující záměry:
 náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárefektem.
b) U projektů zaměřených na rozšiřování (včetně noních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí
TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
vých soustav) a rekonstrukce soustav centralizova pořízení dodatečných technologií a změny technoného zásobování tepelnou energií nejsou jako přílogických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně
jemci podpory přijatelné podnikatelské subjekty.
znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích
c) Stacionární zdroje, na které se vztahuje směrnice
stacionárních zdrojů,
o průmyslových emisích, nebudou podporovány
 omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy
za účelem dosažení prostého souladu s intervalem
procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací
hodnot dle nejlepších dostupných technik (BAT).
nebo mlžící zařízení),
V uvedeném případě je oprávněná pouze podpora
 rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného
dosažení nižší (a tedy nejvíce ambiciózní) poloviny
zásobování tepelnou energií včetně realizace nointervalu hodnot dle BAT, a to v souladu s podmínvých soustav.
kami veřejné podpory. Pokud hodnocení nákladové
efektivity (v rámci studie proveditelnosti) ukáže, že
zaměření na dolní polovinu intervalu hodnot dle
Rekonstrukce kotelny TČB (K12), jejíž cílem bude mimo
BAT není proveditelné, bude možné podpořit i horní
jiné snížení emisí znečišťujících látek, lze svým charaktepolovinu intervalu hodnot dle BAT.
rem řadit mezi seznam podporovaných projektů a aktivit
v rámci Prioritní osy 2, specifického cíle 2.2 „Snížit emise
Na specifický cíl 2.2 je pro období 2014–2020 alokováno
stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelcelkem 95,3 mil. EUR. V roce 2015 proběhla 8. výzva, pro
stva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“.
kterou byla alokována naprostá většina finančních prostředků (2,5 mld. Kč) pro tento specifický cíl na celé proVyjma toho je patrné, že je program využitelný i pro záměry konverze parovodních rozvodů do horké vody.
gramovací období. V prvním kole (4/2016) byly schváleny projekty s celkovou podporou 2,7 mld. Kč, následně
byly v několika kolech (podpořeny 2/2017) i záměry ze
Pro možnost získání finančních prostředků z OP ŽP je dále
zásobníku původně nepodpořených projektů.
nutné splňovat obecná kritéria přijatelnosti projektů.
V 6/2017 byla vypsána 89. výzva pro specifický cíl 2.2,
Pro TČB se jedná zejména o tato kritéria:
podání žádosti je do 31. 1. 2018. Na výzvu je alokováno
a) Projekty realizované na spalovacích stacionárních
500 mil. Kč s tím, že nejzazší termín dokončení realizace
zdrojích s celkovým jmenovitým tepelným příkozáměru je 31. 12. 2023.
nem 20 MWt a vyšším mohou být podporovány,
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OP ŽP – Prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 „Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů“,
Aktivita 3.2.3 „Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury“
Mezi podporované aktivity v rámci specifického cíle 3.2
patří mimo jiné „Výstavba a modernizace zařízení na
energetické využití odpadů a související infrastruktury“.
Jako relevantní příklady podporovaných projektů pro
TČB lze uvést:
 Budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO)
(při splnění podmínek viz 2.3.3.2.4. programového
dokumentu).
 Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách
(podmínka dosažení účinnosti ≥ 0,65).
 Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů
(zlepšení jejich energetické účinnosti).

V rámci dosavadních 5 výzev prozatím nebyla mezi podporované aktivity zařazena výstavba kotle na spalování
odpadů v teplárnách (v rámci energetického využití odpadu byla prozatím podporována výstavba nebo rekonstrukce bioplynových stanic).
Poslední, 69. Výzva, je již poměrně široká a zahrnuje
mimo jiné aktivity typu „Výstavba nebo modernizace třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních
odpadů“. Vyjma sledování dotačních titulů pro TČB je
v rámci třeba komunikovat s potenciálním dodavatelem
TAP (investorem linky na přípravu TAP) ohledně možného čerpání podpory pro jeho část konceptu.

Investiční podpora OP PIK
Především pro záměry konverze parovodů je pro TČB
relevantní Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014–2020, financovaný z Ev-

ropského fondu pro regionální rozvoj. Menší příležitosti existují i v oblasti využití druhotných zdrojů.

OP PIK – Prioritní osa 3, specifický cíl 3.5 „Efektivnější nakládání s energií“
Finanční prostředky z tohoto programu lze získat především v rámci Prioritní osy 3 – Specifického cíle 3.5:
„Efektivnější nakládání energií“, konkrétně pro projekty spadající pod program podpory „Úspory energie
v soustavách zásobování teplem“, na který má být
alokována 143 mil. €. Aktuálně je vyhlášena II. výzva,
příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2017 s alokací
2,5 mld. Kč (celkově s I. výzvou 3,5 mld. Kč, tj. téměř
celková alokace).
Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního
využití KVET. Mezi podporované aktivity patří:
 výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav
zásobování tepelnou energií včetně předávacích
stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení
úspor primární energie,
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 rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou
energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla případně odpadního tepla z průmyslových procesů a dosažení úspor primární energie,
 instalace a modernizace technologických zařízení
související s distribucí včetně měření a regulace
v soustavách zásobování tepelnou energií,
 instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových
kogeneračních v soustavách zásobování teplem.
Úspěšné projekty budou podpořeny formou dotace
v rozmezí 0,5 až 400 mil. Kč. Míra podpory se pohybuje
v závislosti na velikosti podniku od 40 do 50 % (podle velikosti podniku) s tím, že dotaci je možné získat
také na ekologickou studii/energetický posudek, a to
ve stejné míře jako ve stejném rozsahu míry podpory.

OP PIK – Prioritní osa 3, specifický cíl 3.4. „Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny“
Z hlediska záměrů TČB jsou ještě relevantní z této Prioritní osy 3 ještě projekty podporované v rámci Specifického
cíle 3.4.: „Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny“. Aktuálně je otevřena III. výzva, příjem žádostí bude
ukončen 17. 11. 2017. Mezi podporované aktivity patří
mimo jiné „zavádění inovativních technologií na výrobu

inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin,
včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné“. Úspěšné projekty budou podpořeny formou dotace v rozmezí 1 až
20 mil. Kč. Míra podpory se pohybuje v závislosti na velikosti podniku od 25 do 45 % (podle velikosti podniku).

Shrnutí k investičním podporám
Pro záměr rekonstrukce kotelny (K9/K12) lze uvažovat
podporu v rámci OP ŽP – Specifického cíle 2.2, případnou přihlášku do pravděpodobně poslední výzvy
(pokud nebude zvýšen rozpočet pro podporu v rámci
tohoto cíle) je nezbytné podat do 31. 1. 2018. Podporu
v rámci specifického cíle 3.2 OP ŽP lze výhledově uvažovat pro záměr spalování nebo spoluspalování TAP
nebo by mohla výt využita ze strany investora linky na
přípravu TAP, tuto oblast je tedy třeba sledovat a komunikovat.

Program OP PIK využitelný pro záměry konverze parovodů bude pravděpodobně do značné míry vyčerpán
po vyhodnocení II. výzvy, do které je možné podávat
přihlášky do 31. 10. 2017.
V případě vytipování konkrétních záměrů pro realizaci
je vhodné možnosti dosažení investiční podpory ověřit
(se specialistou na dotační management) v rámci samostatné práce zaměřené na analýzu veškerých dostupných dotačních titulů.

Ceny tepla a jejich konkurenceschopnost
Centrální výroba tepla z hnědého uhlí si stále udržuje
pozici nejlevnějšího zdroje tepla v ČR. Teplárna České
Budějovice, a.s. pak se svou celkovou průměrnou cenou cca 510 Kč/GJ patří mezi lokality řadící se k průměru výše ceny tepla vyráběného z hnědého uhlí.
Nejvýznamnější konkurenční technologii představují
domovní kotelny na zemní plyn, u kterých došlo v důsledku poklesu ceny komodity k poklesu dosažitelné
cenové úrovně tepla na 535 až 590 Kč/GJ. Cena tepla z blokových kotelen se pohybuje na úrovni 500 až
650 Kč/GJ, počet případů odpojení od CZT prostřednictvím větší blokové kotelny je však minimální jelikož se
dosažitelná cena pohybuje na horní hranici uvedeného
rozsahu.
Ceny tepla z konkurenčních tepelných čerpadel doplněných kotlem na elektřinu nebo zemní plyn dosahují
úrovně cca 620 až 780 Kč/GJ.
Je zřejmé, že konkurenční technologie jsou obvykle nad
hranicí ceny tepla z TČB. Při marketingových aktivitách
prodejců těchto technologií nicméně potenciální zákazníci často nejsou seznámeni s úplnou ekonomikou
decentrálního zdroje tepla. Mnohdy při kalkulaci ceny
tepla dochází k nezapočítání odpisu zařízení, opomenutí doprovodných investic nebo souvisejících provozních

nákladů. Znatelnou konkurenční výhodu decentrálních
zdrojů (týká se zejména tepelných čerpadel) představují
možnosti zajištění dotace na vybudování zdroje.
Z hlediska konkurenceschopnosti představuje cena
tepla důležitý parametr, nikoliv však jediný. Z hlediska osvěty je třeba seznamovat zákazníka především
s komfortem centrální dodávky tepla. Současně zákazník pozitivně vnímá např. v podobě snižování ztrát
v rozvodech, snižování emisí znečišťujících látek a hluku, možnost optimalizace prostřednictvím „inteligentní“ objektové regulace apod.
V případě rizika odpojování by měly správní orgány
důsledně dodržovat ustanovení legislativy ČR, např.:
 Energetický zákon §77 odst. (5): „Změna způsobu
dodávky nebo změna způsobu vytápění může být
provedena pouze na základě stavebního řízení se
souhlasem orgánů ochrany životního prostředí
a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení
těchto změn a rovněž takové náklady spojené
s odpojením od rozvodného tepelného zařízení
včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od
rozvodného tepelného zařízení požaduje.“
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 Zákon o ochraně ovzduší §16 odst. (7): „Právnická
a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících
staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není
stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie,
který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“
Zmíněné zákonné ustanovení zákona o ochraně ovzduší jednoznačně definuje, že posudek pro případné
odpojení musí provést pouze osoba k tomu oprávněná. Pojem energetický posudek byl zaveden do české
legislativy zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií. Jde o písemnou zprávu obsahující informace
o posouzení plnění předem stanovených technických,
ekologických a ekonomických parametrů určených
zadavatelem energetického posudku včetně výsledků
a vyhodnocení. Dle zákona může energetický posudek vyhotovit pouze energetický specialista, který je
držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování energetického auditu
a energetického posudku. Energetický posudek tedy
nemůže zpracovat energetický specialista, který má
oprávnění pouze na zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy.
Tím legislativa vytváří pro obě strany projektu, tedy
dodavatele tepla a jeho dosavadního zákazníka se
snahou se odpojit, základní podmínky pro vypracová-

ní nezávislého posudku. Od 1. 1. 2017 tak jsou dány
zásadní argumentační mantinely. Energetický posudek
prokazující oprávněný zájem odběratele tepla z CZT na
odpojení je základní podmínkou, která je však jen částí
celého procesu, který zájemce o zřízení vlastního zdroje tepla musí podstoupit.
Vyjma výše uvedených legislativních ustanovení by
se problematice lokalit s přednostním využitím tepla z CZT měla věnovat územní energetická koncepce
města České Budějovice. Aktuální energetická koncepce města se zaměřuje na problematiku odpojování
v podobě výčtu legislativních předpisů souvisejících
s odpojování a dále koncepce stanoví předpoklady, za
kterých je možné odpojení CZT:
 Není a nebude v místě realizace překračován žádný platný imisní limit, který by nově navrhovaným
řešením mohl být ovlivněn,
 V místě realizace zanikne v horizontu cca do 5 let
možnost využití CZT,
 Finanční analýza prokáže ekonomickou nepřijatelnost zásobování z CZT při porovnání s jiným nově
navrhovaným řešením.
Do energetické koncepce města by bylo vhodné doplnit i výčet lokalit nebo mapový podklad s preferovaným způsobem vytápění z CZT (doplněný o lokality
s alternativními způsoby vytápění).
Předpoklady v oblasti využívání tepla z CZT by následně měly být přeneseny i do územního plánu města.

Ceny elektřiny
Silová elektřina
Cena silové elektřiny na českém trhu je silně ovlivňována cenou elektřiny na trhu Německém. Klesající trend
ceny silové elektřiny z posledních let, vyvolaný vlivem
německé energetické strategie Energiewende se zastavil. Na konci roku 2016 se ceny silové elektřiny prudce
krátkodobě zvedly. Důvodem byly odstávky a avizované testy francouzských jaderných elektráren, vyvolané
tamním ústavem pro jadernou bezpečnost. V průběhu
roku 2017 se ceny silové elektřiny pro rok 2018 mírně
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zvyšují a v srpnu 2017 dochází k růstu opět ve spojitosti
s dalšími testy francouzských jaderných elektráren, jejichž výroba by v případě odstávky musela být nahrazena výrobou uhelných elektráren v Německu.
Vývoj ceny silové elektřiny na českém trhu v případě
ročních futures kontraktů na dodávku elektřiny v základním zatížení (baseload) je uvedený na následujícím
grafu (Graf 4).

Graf 4 Vývoj ceny ročních futures kontraktů (baseload)
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Z grafu je patrný výše zmíněný dlouhodobý pokles ceny
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v případě kontraktů s dodávkou v roce 2019. V druhé polovině roku 2016 zaznamenaly ceny elektřiny s dodávkou
v roce 2017 poměrně znatelný růst, který je do velké míry
spojený s aktuální situací na francouzském trhu s elektřinou ovlivněném neplánovanou odstávkou přibližně
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Z uvedených informací je zřejmé, jak dostupný zdrojový mix ovlivňuje ceny elektřiny. Z hlediska prorůstových faktorů lze zmínit právě odstavování jaderných
a uhelných zdrojů (na trhu se uplatní dražší zdroje, což
způsobuje pohyb nabídkové křivky „vlevo“). Pokles cen
elektřiny je pak způsoben zvyšováním objemu výroby
z podporovaných zdrojů (na trhu nabízejí díky podpoře elektřinu pod skutečnými náklady a posouvají tak
nabídkovou křivku „vpravo“). Popsané chování nabídkové křivky je pro názornost zobrazeno v následujícím
grafu (Graf 5).

Graf 5 Pohyb nabídkové křivky vyvolaný změnou zdrojového mixu
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Pro vytvoření alespoň rámcové indikace vývoje ceny je
proto nezbytné zohlednit očekávané dění ve velkých
evropských energetikách. Například v Německu bude
dále pokračovat rozvoj intermitentních OZE (již s prvky
tržního systému), na druhou stranu ale dojde k odstavení zbývající jaderných bloků (poslední 2022) a přeřazení
řady uhelných zdrojů do některé z rezerv (zdroje nevyrábí a stojí mimo trh jako poslední instance pro udržení
spolehlivosti dodávky). Obdobně bude např. ve Francii
docházet k přirozenému odstavování bloků stárnoucí
jaderné flotily (pokles ze 75 % na 50 % elektřiny z jádra
do roku 2025).

a částečně dražší typy konvenčních zdrojů. Tyto teze
podporuje i národní výhled přiměřenosti výrobních kapacit zpracovaný ze strany ČEPS, který na základě pravděpodobnostní simulace chodu soustavy predikuje nárůst výroby z plynu v ČR o 1,5 až 2,5 TWh/rok mezi roky
2020 a 2030. S ohledem na očekávané deficitní bilance
okolních zemí se s ČR dále uvažuje jako s vysoce exportní zemí, což představuje příležitosti pro místní výrobce.

Ze střednědobých prognóz přiměřenosti výrobních kapacit v Evropě vyplývá, že do roku 2025 dojde k poklesu
výkonu jaderných elektráren o 20 GW a zdrojů využívajících fosilní paliva o 25 GW, růst výkonu se předpokládá
pouze u OZE a plynových zdrojů. Místo nejlevnějších
zdrojů by se v dlouhodobějším horizontu ve zdrojovém
mixu měli uplatňovat částečně podporované zdroje

Konkrétní vývoj cen elektřiny nelze v současnosti jednoznačně predikovat. Omezenou představu o vývoji
cen do roku 2020 podávají burzovní trhy (na 2–3 leté
období jsou obchodovány pouze malé objemy elektřiny). S ohledem na výše uvedené předpoklady přesto lze
zejména po roce 2020 uvažovat růst cen elektřiny nad
hranicí inflace.

Mezi související efekty změn výrobního portfolia bude
patřit, že se na denních trzích budou častěji vyskytovat
negativní nebo naopak značně vysoké ceny elektřiny.

Podpůrné služby
Regulace frekvence a činného výkonu zajišťovaná ze strany ČEPS
V oblasti možného poskytování podpůrných služeb (PpS)
pro provozovatele přenosové soustavy (společnost ČEPS)

je třeba vycházet z požadavků na poskytovatele a jednotlivé PpS stanovené v Kodexu přenosové soustavy.

Tabulka 9 Základní parametry PpS

PpS

MIN/MAX RZ
na bloku

Max. doba
uvolnění RZ

Max. doba
aktivace

Poznámka

PR

3/10 MW
(RZ=1/2 RR)

30 s

---

Poskytována na jednotlivých TG
(ne FB, OB), lokální funkce;

SR

10/70 MW
(RZ=1/2 RR)

10 min

---

Dynamika alespoň 2 MW/min;
může být poskytována asymetricky
(u poskytovatele s více bloky)

MZ15

10 MW
(RZ=RR)

15 min

Není omezená

Poskytována v kladném
nebo záporném smyslu

MZ5

30 MW
(RZ=RR)

5 min

4 hod

Poskytována v kladném smyslu

PR…primární regulace, SR…sekundární regulace, MZ15/5 …15/5 minutová záloha, RZ = regulační záloha, RR = regulační rozsah
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Toto nastavení parametrů PpS představuje nejvýznamnější omezení pro zapojení TČB do poskytování PpS.
V případě minimálních regulačních záloh je potřebná
průměrná dynamika změny výkonu:
 6,0 MW/min pro PR
 2,0 MW/min pro SR
 0,7 MW/min pro MZ15
 6,0 MW/min pro MZ5.

Z těchto požadavků vychází omezené možnosti technologie TČB pro poskytování PpS, a to pouze pro MZ15
(výhodnější podmínky pro PpS by nastávali při řazení
kondenzační TG6). U této služby nicméně došlo k poklesu ceny z hodnot přes 350 Kč/MWh v roce 2013 na současných cca 200 Kč/MWh. Dřívější analýzy TČB prokázali,
že poskytování PpS MZ15 není z ekonomického hlediska
opodstatněné.

Požadavky na dynamiku a regulační zálohy strojovny se
proporcionálně přenáší do požadavků na kotelnu. V případě poskytování na protitlakých TG lze uvažovat specifickou spotřebu páry na výrobu elektřiny (t/hod/MW, tedy
potřebná změna parního výkonu na dosažení jednotkové
změny elektrického výkonu) na úrovni cca 8 t/hod/MW.
To představuje pro kotelnu následující požadavky:
 pro PR dynamiku 48 t/h/min
a regulační rozsah ± 24 t/h,
 pro SR dynamiku 16 t/h/min
a regulační rozsah ± 80 t/h
 pro MZ15 dynamiku 5,3 t/h/min
a regulační rozsah + 80 t/h nebo – 80 t/h.

Z hlediska trendů v oblasti PpS lze předpokládat, že
v důsledku připravované legislativy EU dojde ke změně
podmínek trhu. Účast by měla být umožněna i menším
zdrojům v podobě snížení požadavků na minimální výši
regulačních záloh nebo prostřednictvím společného
poskytování PpS agregací více zdrojů. Mezi další změny
by měl patřit přechod ročních nebo víceletých nákupů
PpS na měsíční nebo týdenní bázi. Ke změnám bude
docházet postupně do roku 2022. I přes omezené přínosy představuje oblast PpS nakupovaných ze strany
ČEPS budoucí obchodní příležitost a měla by být nadále
sledována.

PpS na úrovni DS
Přestože je poskytování PpS na úrovni distribuční soustavy (DS) částečně ukotveno v energetickém zákoně
i v pravidlech provozování DS (PPDS), tak k nákupu PpS
ze strany provozovatele DS nedochází.

nice, prováděcí předpisy tuto možnost vůbec nepopisují, regulační rámec neuvažuje s náklady PDS na PpS,
PPDS považují určitou část regulačních schopností U/Q
zdroje za běžnou „podporu sítě“, apod.)

PPDS popisují poskytování PpS typu SRUQ, OP, BS. Samotné poskytování naráží na řadu legislativních i regulatorních nedostatků v porovnání se systémem PpS na
úrovni PS (v energetickém zákoně chybí přesnější defi-

V roce 2017 nicméně byla opět otevřena debata o tomto tématu. Závěry nelze v tomto okamžiku předjímat
a i tuto oblast je vhodné nadále sledovat.
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Odpady z výroby tepla a elektřiny
Teplárna České Budějovice již nedisponuje vlastní lokalitou pro ukládání odpadů zbylých po spalování hnědého
uhlí (škvára, popílek) a z čištění spalin metodou mokré
vápencové vypírky (energosádrovec). Změna projektu rekultivace odkaliště ve Starých Hodějovicích se nepodařila
v procesu získání změny Územního rozhodnutí prosadit
(nejvýznamnějším činitelem byl odpor obcí, v jejichž katastru odkaliště leží a dlouhodobý průběh stavby). Stávající rekultivace odkaliště Hodějovice bude tedy probíhat
do roku 2021 s celkovými náklady přibližně 119 mil. Kč.
Likvidace zmíněných odpadů je zajištěna dodavatelsky,
volné kapacity zejména na odkališti Mydlovary/Olešník
a zařízení pro úpravu, využití a odstraňování odpadů
Hůrka (např. pro nebezpečný odpad) se však postupně
naplňují. Další dlouhodobě využitelné kapacity pro ukládání teplárenských odpadů nejsou v blízkosti Českých
Budějovic v současnosti připraveny. Legislativa v oblasti
odpadů se všeobecně zpřísňuje, detaily dalšího vývoje
v této oblasti navíc nejsou známé (viz. opožděná novelizace zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek). Je
tedy žádoucí snižovat množství produkovaných odpadů
a v budoucnu kalkulovat s vyššími náklady na jejich likvidaci.
Zejména granuláty lze uplatnit ve stavebnictví formou
výrobků. Tyto vznikají z technologicky definovaného
procesu míchání vodné směsi produktu z odsíření kouřových spalin mokrou vápencovou vypírkou – sádrovcové suspenze, pevného produktu po spalování hnědého
uhlí zachyceného v elektroodlučovačích kotlů a pojiva
(aditiva) – vápenného hydrátu. Pro výrobu jednotlivých
výrobků je využita modifikovaná receptura, lišící se především v obsahu aditiva.
TČB disponuje certifikací pro dva výrobky:
 TČB-NZ – 2.0 (Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy) je určen k použití pro hutněné a nehutněné prosté nebo vrstevnaté násypy zemních těles (mimo
aktivních zón) a zásypy a obsypy při stavbě pozemních
komunikací realizovaných podle projektů schválených
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 TČB-GTR – 1.0A (Granulát pro technické rekultivace) je certifikován pro vytváření vrstev technické rekultivace formou hutněných nebo vrstevnatých zásypů
a násypů při zahlazování důsledků po hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, prováděné technologickými postupy podle kon30

krétních projektů, schválených v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Výrobky splňují požadavky na ochranu životního prostředí (maximálně přípustné hodnoty chemických prvků ve výluhu) stanovené v technických podmínkách,
požadavky vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,
ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
Vlastní výroba probíhá v míchacím centru, které je vybaveno kapacitními zásobníky potřebných práškových substrátů, váhovým dávkováním a vlastními míchačkami. Po
promísení všech surovin během několika minut dochází
k nastartování hydratačních procesů. Tuhnutí stabilizátu
je odvislé od několika faktorů, z nichž nejdůležitější jsou
venkovní teplota a intenzita zhutnění vrstvy.
Výrobek má konzistenci sypké směsi a je dopravován ve
vlhkém stavu.
Potenciální využití výrobků:
 Tělesa násypů zemních pozemních komunikací
 Protihlukové valy
 Podkladní a ochranné vrstvy vozovek
 Těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu
ČSN 80 8032
 Stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů)
 Zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě
nerostných surovin.
Alternativní možnosti využití:
 nabídka výrobku stavebním společnostem k využití
dle platné certifikace na konstrukční vrstvy komunikací (zásypy, násypy), pro stabilizaci podloží při výstavbě výrobních hal a obchodů, nebo jako podkladový materiál pro zpevněné plochy,
 stavba D3 (obchvat Českých Budějovic),
 při správném hutnění nalezne i uplatnění v ochranných protipovodňových hrázích a stavbách hrázových těles odkališť,
 modelace území postiženého lidskou činností – využití
do vrstev technických rekultivací, vyrovnání terénních
nerovností skládek před biologickou rekultivací apod.,
 výplňový materiál ve smyslu využití např. podsypy, obsypy a zásypy inženýrských sítí, při stavební činnosti apod.
V současnosti probíhá oslovování stavebních firem a relevantních institucí (ŘSD, SUS JčK) s nabídkou těchto materiálů.

3. Dostupnost palivové základny
Představenstvo společnosti průběžně sleduje vývoj
v oblasti surovinové a energetické politiky státu a potažmo EU v souvislosti se strategickým zabezpečením
palivových vstupů a zajištěním bezpečnosti výroby
a dodávek tepla zákazníkům v krajském městě. Ve svých
návrzích představenstvo vychází z dostupnosti a ekonomické rentability jednotlivých druhů palivové základny

a průběžně jedná o jejich zajištění pro období do roku
2040 a případně dále. V souvislosti s nejistotami v budoucí legislativě, zvětšujícím se vlivem externalit v elektroenergetice i teplárenství, vysokou mírou regulace
a evropské dotační politiky (především v oblasti provozní podpory OZE) společnost připravuje možné scénáře
diverzifikace palivové základny z dostupných zdrojů.

Hnědé uhlí
V posledních letech došlo v obou podkrušnohorských
hnědouhelných pánvích (v sedmi povrchových lomech a jednom hlubinném dole) k poklesu těžby na
celkem přibližně 38 mil. tun hnědého uhlí ročně. Přehled těžby, celkových zásob a výhřevnosti po jednotlivých lomech resp. důlních společnostech je uveden
v následující tabulce.
Současné smlouvy na palivo má TČB uzavřeny do roku

2020, resp. 2024. V současné době jedná TČB o prodloužení dodávek paliva, což bude pravděpodobně jedna
z podmínek financujících institucí pro financování zvažovaného záměru retrofitu uhelných kotlů.
S ohledem na kvalitativní parametry hnědého uhlí je
v TČB reálné využití pouze uhlí z lomů Bílina, ČSA
a ze Sokolovské uhelné. Výhled těžby a spotřeby uhlí
z těchto lomů je uveden v následujících podkapitolách.

Tabulka 10 Parametry těžebních lokalit HU v ČR

Organizační
jednotka

Těžba
2012
[mil. t]

Těžba
2013
[mil. t]

Těžba
2014
[mil. t]

Těžba
2015
[mil. t]

Těžba
2016
[mil. t]

Zásoby
k 1.1.2017
[mil. t]

SD-Libouš

13,01

13,81

12,20

11,5

12,0

175

SD-Bílina

10,16

10,00

9,40

9,4

9,4

137 /237

SD celkem

23,17

23,81

21,60

21,0

21,4

CC (VU)-Šverma

0,95

0,10

---

---

CC (VU)-Vršany

8,47

6,75

6,46

CC (Sev-En)-ČSA

4,04

3,08

CC (Sev-En)Centrum

0,36

CC Celkem

Průměrná Předpoklad
výhřevnost ukončení
[MJ/Kg]
těžby
10,4 (ps2)

2035

15 (ps1)

2033/2050

312

---

---

---

Dotěženo

10,8

Dotěženo

6,7

6,4

259

10,8

2055

3,32

3,6

3,2

20

17,8

2025

0,36

0,47

0,4

0,1

Dotěženo

17,0

Dotěženo

13,82

10,29

10,25

10,7

9,7

279

---

---

SU-Jiří

6,47

6,25

6,13

6,2

6,3

36

13,4

2023

SU-Družba

0,25

0,25

0,25

0,2

0,2

51

12,7

2034

SU – celkem

6,72

6,50

6,38

6,5

6,6

87

---

2034

Celkem

43,71

40,59

38,23

38,1

37,7

678

---

---

A

B

C

D

A/B: Zásoby uhlí před zrušenými ÚEL / včetně uhlí za zrušenými ÚEL; C: Zásoby včetně hlubinné těžby;
D: Zahájí těžbu cca 4,0 mil tun přechodem těžby z lomu Jiří
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Lom Bílina
Na lomu Bílina probíhá těžba hnědého uhlí s průměrnou výhřevností na úrovni 14–15 MJ/kg. Lom Bílina
má nejširší portfolio odběratelů – od domácností,
přes export, malé a velké teplárny až po systémové
zdroje – uhlí je využíváno v elektrárnách společnosti ČEZ v lokalitě tohoto lomu (Ledvice) i mimo něj
(Mělník, Hodonín, Poříčí). Mimo to je díky svým vlastnostem využíváno v mnoha teplárnách (např. Trmice, Olomouc, Příbram, Tábor, částečně také Plzeňské
teplárenské a Plzeňské energetice) a rovněž v dalších
zdrojích (Kladno, Komořany, ŠKO-ENERGO, Lovochemie, Energy Ústí n. L.). Z pohledu dostupnosti paliva
pro teplárenství bude mít značný vliv zprovoznění
nového bloku 660 MW elektrárny Ledvice, naopak
příznivě by měl působit předpokládaný útlumový
program ČEZ.
Vytěžitelné zásoby k 1. 1. 2017 dosahovaly cca 137 mil.
tun. Obvyklá roční těžba se pohybuje na úrovni 9,0 až
10,0 mil. tun/rok. Životnost stávajících zásob (před ÚEL)

Lom ČSA
Na lomu ČSA probíhá těžba hnědého uhlí s nejvyšší
výhřevností v ČR (17,8 MJ/kg). Jedná se proto o uhlí
vhodné pro spalování v teplárnách v ČR (po homogenizaci – míchání s uhlím z lomu Vršany na požadovanou výhřevnost v Úpravně uhlí Komořany). Uhlí
je dominantně využíváno ve vlastním zdroji Sev.en –
– elektrárně Chvaletice. Vytěžitelné zásoby k 1. 1. 2017
dosahovaly cca 20 mil. tun (oproti dříve uváděným
hodnotám došlo k navýšení zásob – aktuálně se v rámci
vytěžitelných zásob uvádí vytěžení 7 až 9 mil. tun HU
povrchovou těžbou a do 3 mil. tun hlubinnou těžbou).
Obvyklá roční těžba na tomto lomu dosahovala v minulosti úrovně 4,6–5,2 mil. tun/rok. Od roku 2013 klesla
těžba na 2,5–3,3 mil tun/rok a v období let 2024–2025
by mělo dojít k závěrečné těžbě na úrovní cca 2,2
mil. tun/rok, a tím by došlo k vyuhlení 1. etapy lomu
ČSA. Pokračování těžby neumožňují tzv. Územní ekologické limity těžby, k revizi související nařízení by se
vláda měla vrátit až v roce 2020, což je termín, který
neumožnuje plynulé pokračování těžby. Doplňkově
k povrchové těžbě připravuje vedení Sev.en a.s. možnost hlubinné těžby v bočních svazích lomu ČSA (do
0,5 mil. tun/rok)
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je při klesající těžbě na úroveň cca 7 mil tun/rok odhadována do poloviny 30. let.
Další pokračování těžby (cca 100 mil. tun) bylo
umožněno odblokováním tzv. územních ekologických limitů. Pokračování těžby v této lokalitě není
problematické z hlediska osídlení – nenachází se
zde žádné obce. Proto existuje konsenzus týkající se
pokračování těžby za ÚEL na tomto lomu. Z analýzy
Euroenergy zpracované s báňskými experty vyplývá,
že v případě pokračování těžby za ÚEL by vytváření porubní fronty mělo umožnit pokračování těžby
na úrovni 7 mil. tun/rok. Alternativní analýzy (např.
VÚPEK) uvádějí udržení těžby na úrovni 8,5 až 9,0
mil. tun/rok alespoň do roku 2030. Dosažení této
úrovně těžby by bylo nezbytné pro udržení teplárenských provozů, které nebudou moci využít uhlí
z jiných lomů v ČR.

Z hlediska dostupnosti hnědého uhlí z tohoto lomu má
významný vliv převod elektrárny Chvaletice do vlastnictví společnosti Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu ČSA včetně homogenizační drtírny
a Úpravny uhlí Komořany. Tato elektrárna měla být dle
plánů původního vlastníka (ČEZ) uzavřena v období
2014–2015. Dříve musela těžební společnost uplatnit
veškeré vytěžené uhlí na trhu, v současnosti je schopna
toto vysoce kvalitní hnědé uhlí využít ve vlastním zařízení – elektrárně Chvaletice (společně s uhlím ze „sesterského“ lomu Vršany). Současně se ale Sev.en zachoval
vstřícně ke všem zájemcům o uhlí z lomu ČSA. V poslední době se tak podařilo pro teplárny Strakonice, Otrokovice a závodní energetiky Unipetrol a Mondi uzavřít
smlouvy na dodávku uhlí do roku 2020.
Po ukončení těžby na lomu ČSA přejde elektrárna Chvaletice na uhlí z lomu Vršany. Způsob zajištění uhlí pro
ostatní zdroje využívající toto palivo je nejasný (ostatní
lomy nebudou mít k dispozici volné uhlí vhodné pro
teplárenství). Výhledově proto není vhodné se zaměřovat na toto palivo.

Sokolovská uhelná
V lomech Sokolovské uhelné je k dispozici uhlí s nízkým obsahem síry a s výhřevností cca 12,5 až 13,5 MJ/
kg. Obvyklá roční těžba se pohybuje na úrovni 6,0 až
6,5 mil. tun/rok. Vytěžitelné zásoby k 1. 1. 2017 dosahovaly cca 93 mil. tun. Sokolovská uhelná v současnosti těží
dominantně na lomu Jiří (těžba na lomu Družba byla dočasně významně omezena z důvodu sesuvu vnitřní výsypky lomu Jiří v roce 2010). Těžba na lomu Družba bude
obnovena okolo roku 2024 (při douhlování lomu Jiří)
v objemu cca 4 mil. tun/rok. Uhlí ze Sokolovské uhelné
je využíváno ve vlastních zařízeních (teplárna Vřesová
a PPC Vřesová), v elektrárnách Tisová (doposud provozo-

vány ze strany ČEZ, od 1. 1. 2017 rovněž převedeny na SU)
a v některých velkých teplárnách (Teplárna České Budějovice, Plzeňská teplárenská, Plzeňská energetika).
Životnost stávajících zásob je odhadována do roku 2036.
S pokračujícím útlumem těžby lze předpokládat, že většina uhlí (3,5 mil. tun/rok) bude využívána převážně ve
vlastních zařízeních Sokolovské uhelné. Podílí se rovněž
na zásobování TČB cca 0,25 mil. tun/rok. Z hlediska dostupnosti uhlí je nejasný záměr provozování elektráren
Tisová, které byly na Sokolovskou uhelnou převedeny
ze strany ČEZ k 1. 1. 2017.

Shrnutí
Budoucí výhled těžby HU vhodného pro teplárenství
je charakterizován útlumem těžby v podstatě na všech
lomech disponujícím tímto palivem. Na lomu ČSA lze v
blízké budoucnosti očekávat pokles a ukončení těžby
k roku 2025. V Sokolovské uhelné pravděpodobně rovněž dojde k poklesu těžby při přechodu z lomu Jiří na

lom Družba a k ukončení těžby dojde cca v roce 2035.
Poslední těžební lokalitou s uhlím vhodným pro teplárenství zůstane lom Bílina, který pravděpodobně nebude svou těžební kapacitou schopen pokrýt veškeré
požadavky ze strany teplárenství. Výhled těžby teplárenského HU je uveden na následujícím grafu (Graf 6).

Graf 6 Výhled těžby teplárenského HU
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Dostupnost hnědého uhlí pro TČB
Uvažováno je pouze s pevnými domácími palivy ze stávajících hnědouhelných dolů.
Historicky, před zprovozněním odsíření (před rokem 2015)
z důvodu plnění emisních limitů a zejména emisních stropů oxidu siřičitého a omezujících dodávek sokolovského
nízkosirného uhlí bylo nutno pro zbývající potřebu paliva
hledat vhodný ekvivalent v objemu cca 20–30 000t paliva. Biomasa nebyla řešením z důvodů technologických

a cenových. Ekvivalentem bylo uhlí z Ukrajiny, Polska či
SRN. Největší překážkou byla cena (zejména vliv ceny
dopravného), která vedla k cenám nad úrovní 100 Kč/GJ.
Tento deficit v potřebách paliva byl nahrazen dodávkami
uhlí z dnes již uzavřeného hlubinného dolu Centrum (Severočeská hnědouhelná pánev). V dnešní době zejména
ve vztahu na východ jde i o otázku geopolitickou, což
platí pro pevná paliva a zejména ve vazbě na zemní plyn.

Sokolovská uhelná – právní nástupce, a. s. (SU – p. n., a. s.)
Jedná se o tradičního a dlouhodobého dodavatele
hnědého uhlí pro TČB. Technologie je na toto uhlí nastavena a seřízena. TČB disponuje smlouvou o dlouhodobé obchodní spolupráci. V rámci státní energetické

koncepce (SEK) a usnesení o územně ekologických
limitech se pro doly Jiří a Družba počítá s vyuhlením
a koncem těžby v letech 2035–2040.

Severní energetická, a. s. (Sev.en)
Uhlí z této společnosti je dodáváno do TČB na základě
uzavřené Rámcové kupní smlouvy. V rámci SEK a zejména
platnosti vládních usnesení o tzv. územně ekologických
limitech nerozhodla vláda o revizi těchto limitů, tudíž
je předpokládáno, že k vyuhlení dolu ČSA dojde k roku
2024. Rýsuje se zde ovšem možnost prodloužení dodávek
v rámci dovytěžení důlních prostor tzv. chodbicováním
(do roku 2035). Tato varianta je zajímavá, ale s ohledem
na zvolenou technologii, která připomíná těžbu v hlubinném dolu, se jeví jako neschůdná z důvodu rentability.

Pravděpodobnější variantou je možnost využití paliva
z hnědouhelného dolu Hrabák, který disponuje hnědým
uhlím s výhřevností 13,2–15,3 MJ/kg. Důl má dostatečnou kapacitu „teplého uhlí“ (druh t1, t2) s předpokladem
ukončení těžby mezi léty 2035–2040. V současné době je
toto uhlí dodáváno pro Elektrárnu Počerady.
Výhledově lze provést technologické posouzení tohoto
paliva pro výrobní zařízení společnosti (parametry paliva,
melitelnost, tavitelnost popela, atd.).

Severočeské doly, a.s. (SD)
Uhlí z této společnosti bylo v rámci technologického
zařízení v TČB ověřeno a je pro stávající i budoucí technologii vhodné.
Tato společnost patřící do skupiny ČEZ je nejméně
svázána s vládními nařízeními a částečné prolomení
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limitů usnesením vlády č. 827/2015 ji umožňuje těžit
až k roku 2050. V započatých jednáních mezi TČB a SD
o dodávkách paliva zahájených v roce 2016 se ve stávající době pokračuje a TČB má přislíbeny dodávky tohoto paliva do roku 2045.

Vývoj cen hnědého uhlí
S ohledem na konkurenceschopnost, stávající dostupnost paliv z hnědouhelných pánví a možnosti, které
poskytuje odsiřovací technologie, je vhodné zachovat,
popř. rozšířit variabilitu dodávek paliv do TČB.

ti než uhlí mostecké či severočeské, což může při jeho
spalování znamenat zvýšené náklady na její odstranění
ze spalin, neboť vedlejší čistící efekt mokré vápenné vypírky již nemusí dostačovat.

Lze kalkulovat s tím, že cenu paliva může ovlivňovat
cena ekvivalentu černého uhlí, tzv. ARA, která je světově
určována, cena inflace, popř. cena elektřiny, povolenek
a tržní zájem.

V období minimálně do roku 2030 bude nadále hlavním zdrojem energie hnědé uhlí. TČB má zajištěno
100 % spotřeby do roku 2020 na základě dlouhodobé smlouvy. V případě prolomení ekologických limitů
pro těžbu HU lze předpokládat jeho dostupnost pro
vysoko-účinnou kombinovanou výrobu tepla až do let
2040–2050.

U sokolovského uhlí je z hlediska ceny zejména po roce
2020 potřebné vzít v úvahu, že obsahuje i 3x více rtu-

Nákup tepla od cizích dodavatelů
Jednou z možností efektivní úspory primárních paliv
v kontextu s existencí ekologického zdroje v geografické dostupnosti Českých Budějovic je dodávka tepelné
energie z Jaderné elektrárny Temelín. V případě tohoto zdroje se technicky jedná o dodávku horké vody
s parametry 140 °C a 2,37 MPa na přívodní větvi, která
je v ETE vyráběna na úkor nevýroby elektrické energie (část páry je z nízkotlakého dílu turbogenerátoru
odvedena meziodběrem k ohřevu teplonosného média). Vlastní napojení CZT TČB na předávací stanicí
v ETE zprostředkuje horkovodní napaječ o celkové
délce 25,965 km (2 x DN 500) projektovaný na přivedení 100 MWt tepelného výkonu a s maximální roční
dodávkou tepla v úrovni 1 000 TJ. Vhodným vlastním
předávacím místem je stávající objekt CPS 2, kde bude
vybudována technologie potřebná pro další distribuci
tepelné energie. Technicky se bude jednat o tlakově
závislé soustavy se společným oběhem distribučního
média s možností bezpečnostního havarijního oddělení obou soustav.
Tímto způsobem je možno zajistit dodávky tepla do
horkovodní části systému CZT Českých Budějovic
v topné sezóně v objemu 750 TJ, s dodávkou tepla
mimo topnou sezónu není počítáno. Bezpečnost dodávek je zajištěna 100 % zálohou celé dodávky tepelné
energie z ETE výrobními zdroji TČB, oba systémy jsou
koncipovány jako spolupracující a oboustranně plně
zastupitelné (v případě dodávek do horkovodního systému TČB).

Obchodní nabídka ČEZ na dodávku TE do CZT TČB
je specifická z pohledu délky kontraktu (do roku 2042)
a poskytuje Českým Budějovicím atraktivní stabilitu dodávek tepla jak z pohledu cenového tak provozně-bezpečnostního a ekologického. Teplárně do budoucna
umožní snížit spotřebu HU (i v kontextu celoevropského
tažení za eliminaci fosilních paliv a bezuhlíkatou energetiku) a v kombinaci s obchodní nabídkou SD, a. s. na dodávky sníženého množství kvalitního HU z Dolů Bílina až
do roku 2045 dává Českým Budějovicím unikátní možnost energetické soběstačnosti, bezpečnosti a stability
dodávek tepla v takto dlouhodobém horizontu.
Potenciální investor napaječe (společnost ČEZ, a. s.)
získal v roce 2014 územní rozhodnutí na stavbu. V posledním období došlo k vyjasnění řady sporných oblastí týkajících se především ceny a garance jejího růstu,
množství a diagramu dodávaného tepla. Na základě jednání TČB a ČEZ byl připraven návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o dodávce tepelné energie (externí posouzení
návrhu smlouvy je přílohou koncepce). Nejpozději na
počátku roku 2018 by statutární orgány obou společností měly rozhodnout o dokončení přípravy, resp. zahájení realizace stavby.
Tento záměr představuje pro TČB především příležitost pro
diverzifikaci primárních zdrojů energie využívaných pro
dodávku tepla. Přínosy lze sledovat zejména v dlouhodobé stabilizaci ceny tepla a v podobě omezení rizika očekávaného růstu ceny povolenek, resp. provozních nákladů.
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Se snížením dodávky tepla do soustavy z vlastního zdroje TČB pochopitelně souvisí nevýroba části elektřiny
z protitlaké kogenerační výroby. Na druhé straně by
v důsledku nákupu tepla pouze v topném období došlo
ke zploštění diagramu dodávky, což bude mít pozitivní
vliv na dimenzování retrofitu kotelny TČB (umožní instalaci kotle menší dimenze s nižšími investičními výdaji).

Dodávku tepla z Temelína lze považovat především
za strategický záměr, který je v souladu s evropskými
i národními plány na omezení emisí CO2 v sektoru energetiky. Z podnikatelského hlediska přináší zejména
dlouhodobou obchodní příležitost a stabilitu v poměrně nejasném výhledu evropské energetiky.

Zemní plyn
Zemní plyn je využíván jako stabilizační palivo pro start
a zabezpečení hoření stávajících práškových granulačních kotlů a základní palivo pro osazené plynové kotle.

nější. Dodávky amerického plynu by byly vítaným
zdrojem evropské energetické diverzifikace a snížily by
vyjednávací schopnost Gazpromu.

V rámci CZT TČB toto palivo přichází v úvahu pouze pro
oblasti, kde je výstavba rozvodů nerentabilní (lokální kotelny či mikrokogenerace). S nasazením mikrokogenerací je uvažováno v rámci národního alokačního plánu
a decentralizace zdrojů. Do roku 2040 má být v Česku
910 MW mikrokogenerací.

Pokud firma Net 4 Gas nezíská nové přepravní kontrakty (stávající smlouvy by měly doběhnout v letech
2019–2021), tranzit plynu přes české území úplně přestane, a v takovém případě hrozí enormní nárůst cen
pro zákazníky.

V Evropě spotřeba plynu roste, především ze tří důvodů. Plyn je ještě pořád levná komodita, je ekologický
a k jeho většímu využití na úkor hnědého uhlí tlačí
členské státy také unijní emisní limity. Naproti tomu
jsou tu spory jednotlivých evropských států v rámci
geopolitického boje o trasy nových plynovodů. Pokud
by byl ukončen tranzit přes české území, došlo by k výraznému nárůstu cen pro domácí zákazníky a to vinou
ztráty tranzitních poplatků. Rusko a Německo usiluje
o stavbu plynovodu Nord Stream 2, který by vedl pod
Baltským mořem a eliminoval trasu přes Ukrajinu. To
se nelíbí státům, které na tranzitu vydělávají a nezanedbatelný je i spor mezinárodní mezi Ruskem a USA
v rámci nových protiruských sankcí schválených Kongresem, ty by mohly dopadnout i na evropské firmy,
které chtějí stavět kontraverzní plynovod Nord Stream
2. Americkou snahou je i dodávat více zkapalněného
plynu do Evropy. Jeho vyššímu podílu na evropském
trhu až dosud brání cena. Rusové mají totiž plyn lev-
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Zájem Ruska je už po roce 2019 eliminovat tranzit
zemního plynu přes Ukrajinu.
V rámci středoevropského regionu a strategických mezinárodních zájmů zde panuje vysoká nejistota, přestože
se jedná o komoditu mající budoucnost a představující
náhradu za pevná paliva.
Vzhledem k současné geo-politické situaci v Evropě,
k nejistotě způsobu zajištění bezpečných a dostatečných dodávek této komodity do ČR, nejasnému postupu při vyjednávání dodávek (EU versus členské státy
samostatně) a k možným výkyvům a cenové nestabilitě
tak bude i nadále zemní plyn využíván v TČB pouze jako
doplňkové, stabilizační a záložní palivo. I přes současnou relativně příznivou cenu ZP (z velké části v reakci
komoditních burz na poslední teplé zimy) je dlouhodobá nestabilita ceny a její úroveň hlavní překážkou využití
v kombinované výrobě TE.

Vývoj cen ZP
nevytváří předpoklad, že by ve stávající době i blízké
budoucnosti HU vytěsnil.

Především vzhledem k popsaným politickým vlivům
je cena ZP do budoucna obtížně predikovatelná a její
vývoj je do značné míry závislý na politických rozhodnutích. Rozhodnutí využívat pro potřeby TČB zemní
plyn ve stávající skladbě, tzn. jako startovací, stabilizační a záložní palivo při poruchách hnědouhelných
kotlů a to nejméně do roku 2030 je založeno také na
skutečnosti, že i německá energetika se do roku 2030
výrazně orientuje na hnědé uhlí. V rámci TČB cena ZP
v Kč/GJ více jak pětinásobně přesahuje cenu z HU, což

Co se týče ceny zemního plynu na komoditních trzích, v posledních letech byl pozorován klesající trend
spojený s poklesem tržní ceny ropy a černého uhlí, se
kterou cena zemního plynu poměrně silně koreluje. Na
následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny ročního futures kontraktu na burze PXE.

Graf 7 Vývoj ceny zemního plynu pro roční futures kontrakty (EUR/MWh)
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Z grafu je patrný pokles ceny zemního plynu u sledovaného ročního futures kontraktu mezi prosincem 2013
a jarem letošního roku o téměř 50 %. Od počátku léta
2016 je možné sledovat spíše rostoucí trend ceny zemního plynu spojený s růstem ceny ropy a černého uhlí
na světových trzích. Při porovnání ceny komodit byl
zemní plyn i v případě jeho letošních minim stále více
než 2x dražší než hnědé uhlí.
Vzhledem k vysoké volatilitě a mnoha vnějším faktorům
(stabilita dodávek z Ruska, omezení těžby ropy OPEC,
import uhlí z USA, import zkapalněného plynu z USA)
majícím vliv na vývoj ceny zemního plynu je obtížné do
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budoucna s dostatečnou přesností predikovat její vývoj.
Lze však předpokládat, že se v nejbližších letech bude
cena pohybovat na podobné úrovni, jako v posledních
dvou letech. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat, že poptávka po zemním plynu pro sektor energetiky EU (v důsledku požadavků na dekarbonizaci) způsobí
postupný růst ceny plynu k hodnotě 25 EUR/MWh, a to
i přes předpokládaný rozvoj nabídky způsobený diverzifikací dopravních cest do EU (nové plynovody a dovoz
zkapalněného plynu).
Zemní plyn je vhodným palivem pro špičkovou/záložní výrobu tepla – proto lze uvažovat jako palivo pro
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záložní kotel K9/K10. Současně zemní plyn představuje
výhledové palivo pro případ významně rostoucích cen
emisních povolenek, popř. dalších restrikcí pro technologie využívající uhlí. Jeho využívání pro centralizované řešení kombinované výroby elektřiny a tepla by
znamenalo potřebu záměny technologické základny
– pravděpodobně v podobě spalovací turbíny se spalinovým kotlem (dodávky tepla páře) nebo centrálních

motorgenerátorových jednotek (dodávky tepla v horké vodě).
Využití zemního plynu pro alternativní decentralizovanou výrobu tepla (kogenerační jednotky doplněné plynovými kotli) v rozsahu nahrazujícím centrální výrobu
TČB nelze považovat za vhodné s ohledem na značnou emisní zátěž oxidy dusíku v místech výroby tepla.

Energetické využití SKO
Plány odpadového hospodářství
POH ČR a Jihočeského kraje
POH ČR pro období 2015 až 2024 byl vládou ČR schválen na konci roku 2014. Jedná se o dokument zabývající se všemi druhy odpadu. Hlavním cílem pro oblast
směsného komunálního odpadu (SKO; po vytřídění
materiálově využitelných složek, nebezpečných složek
a biologicky rozložitelných odpadu) je zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. Mezi opatření pro dosažení
tohoto cíle patří mimo jiné:
 Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných komunálních odpadů tak, aby jeho výše
znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů,
které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat,
v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně
SKO.
 Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady,
u nichž se předpokládá zákaz skládkování od roku
2024.
 Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického
využití odpadů (zejména směsného komunálního
odpadu).
 V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití
odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho
úpravě následným spalováním/spoluspalováním
za dodržování platné legislativy.
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POH Jihočeského kraje (v souladu se závaznou částí
řešení POH ČR) uvádí pro obec s rozšířenou působností České Budějovice následující strategii pro nakládání
s odpadem:
„Významným záměrem je výstavba a provoz linky s mechanicko biologickým sušením komunálního odpadu
a jeho následnou přeměnou v TAP. Tato linka je plánována
s kapacitou 50.000 t/rok zpracování odpadu kategorie „O“,
z toho předpokládané množství SKO kolem 35.000 t/rok.
Plánovaná výroba TAP je minimálně 25.000 t/rok. Principem zařízení je mechanicko-biologické sušení. Nahrubo
nadrcený odpad je nejprve aerobně vysušen, poté je mechanicky tříděn a drcen až na tuhé alternativní palivo určené pro spoluspalování ve fluidním kotli a zbytkovou frakci.
Palivo bude certifikováno podle normy ČSN EN 15359 –
– tuhá alternativní paliva. Železné a neželezné kovy, získané v procesu třídění budou recyklovány.
Teplárna České Budějovice má záměr provést rekonstrukci
kotle K12 z práškového spalování na fluidní systém, který
je vhodný na spoluspalování TAP vyrobeného ze směsných komunálních odpadů. Na rekonstrukci kotle bude
podána žádost na čerpání finanční podpory z dotačního programu OPŽP. Součástí projektu bude také systém
skladování, dopravních cest, dávkování TAP do kotle
a následné čištění spalin a jejich měření. Předpokládaná
spotřeba TAP tvoří až 30 % energetického příkonu kotle.“

POH statutárního města České Budějovice 2017–2021
POH města ČB byl schválen na zasedání zastupitelstva
ČB dne 7. 11. 2016.

podářství do roku 2025, kromě zařízení pro energetické
využití SKO (kapitola 1.3.4).

POH již v úvodní souhrnu uvádí potřebu připravit se
na zajištění energetického využití směsných komunálních, a to s ohledem na požadavky na výrazné snížení množství skládkovaných biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) do roku 2020, ukončení skládkování směsných komunálních odpadů od
r. 2024 a udržení alespoň 50 % podílu využitých odpadů papíru, skla, plastů, kovů. Zbytkové dále nevyužitelné komunální odpady budou připraveny k dalšímu
energetickému využití formou zušlechtěných tuhých
alternativních paliv.

POH proto jako jeden z cílů uvádí „Zajištění zejména
energetického využití SKO (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)“, s tím že by k úpravě a využití mělo být
předáno 100 % SKO.
Jako opatření pro naplnění cíle POH uvádí mimo jiné
„Vyžádat od oprávněné osoby (servisní firmy pro OH města)
a Teplárny České Budějovice návrh postupu zajištění využití
SKO do r. 2023 v souladu s POH Jihočeského kraje. Posoudit
a zvolit vhodný postup přípravy na ukončení skládkování
SKO a jeho úpravy na tuhé alternativní palivo a energetické
využití v Teplárně České Budějovice a připravit technickou
a smluvní realizaci tohoto postupu. V první fázi vyhodnotit
nejvhodnější možnost odklonu SKO od skládkování a jejich
energetického využití studií proveditelnosti. V další fázi připravit projekčně a investičně a následně realizovat opatření pro využití SKO dle optimálního harmonogramu, který
vyplyne z novely zákona o odpadech“.

Z oblasti statistik lze převzít informace o celkové produkci odpadů na území města ve výši 30 až 35 tis. tun/rok.
V posledních letech klesla produkce směsného komunálního odpadu (SKO) na cca 16,6 tis. tun/rok v roce 2015
a objemného odpadu (OO) na cca 1,5 tis. tun/rok. Nad
rámec POH lze zmínit, že ve skupině obcí pod ORP České Budějovice se vyprodukuje cca 40 tis. tun SKO a OO.
POH konstatuje, že má město k dispozici všechna potřebná zařízení pro zajištění rozvoje odpadového hos-

Z POH města ČB tedy jednoznačně vyplývá podpora záměru energetického využití odpadu v podobě přípravy
TAP a jejich uplatnění v některém z kotlů TČB.

Legislativa v oblasti odpadového hospodářství
Cíle této kapitoly je stručné seznámení s legislativou
v oblasti odpadového hospodářství a zvažovaného

záměru energetického využívání tuhých alternativních paliv.

Legislativa EU
Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
Hlavním požadavkem vyplývajícím ze směrnice je omezení skládkovaného množství biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (dále BRKO) ve srovnání s množstvím skládkovaným v roce 1995. Pro ČR vyplývá závazek do 1. 1. 2020 odklonit od skládkování 75 % BRKO (na

základě předpokladů směrnice cca 1,4 mil. tun/rok). Pro
naplnění tohoto požadavku je zřejmé, že se ČR neobejde bez vybudování nových jednotek zpracovávajících
SKO nebo separátně sbíraný BRKO.

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech
Směrnice poprvé na evropské úrovni definovala hierarchii nakládání s odpady, kdy na prvním místě je prevence vzniku odpadu, poté jeho opětovné používání
a dále recyklace následovaná energetickým využitím.

Teprve odpady, které není možné již nijak využít, by
mely být odstraňovány – spalováním bez energetického využití nebo skládkováním.
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Obrázek 1 Hierarchie způsobů nakládání s odpady
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paliva považováno za energetické využití. Do skupiny využití odpadu R1 bude zahrnuto zařízení spalující
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5.
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SKO v případě, že hodnota jeho energetické účinnosti
bude rovna nebo vyšší než 0,65.

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
Směrnice o průmyslových emisích nahradila původní
směrnici EP a Rady 2000/76 o spalování odpadu a stanovuje důležité podmínky, které je nezbytné splnit pro spa-

lování a spoluspalování odpadu. Zařízení pro spalování
nebo spoluspalování komunálního odpadu s kapacitou
nad 3 t/hod spadá do režimu integrované prevence.

Projednávaný balíček odpadového hospodářství
V prosinci 2015 zahájila Evropská komise projednání
úpravy řady směrnic v rámci balíčku pro odpadové hospodářství, který mimo jiné obsahuje návrhy, kterými se
mění uvedené směrnice o 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2008/98/ES o odpadech. Obsahem jsou
především ambiciózní návrhy cílů pro odpadové hospodářství do roku 2030. Součástí je rovněž Sdělení Komise
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – Akční plán EU pro oběhové hospodářství“.

Jedním z dokumentů, které EK následně připravila
v rámci provádění Akčního plánu, je i sdělení EK „Úloha
výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství“. EK
v tomto sdělení konstatuje, že výroba energie z odpadů
je široký pojem, pod který spadá mnohem více než jen
spalování odpadů. EK se snaží objasnit postavení jednotlivých procesů výroby energie z odpadů v hierarchii
způsobů nakládání a odpady a to především s vazbou
na hledisko veřejné finanční podpory.

Obrázek 2 Procesy energetického využití odpadu v kontextu hierarchie nakládání s odpady

Příklady procesů výroby energie z odpadů

Prevence
Příprava
na opětovné použití

Anaerobní digesce organického odpadu, při níž je digestát recyklován jako hnojiovo

Spalování a spoluspalování odpadu s vysokou úrovní energetického využití
Zpracování odpadů na materiály, které se využívají jako pevná, kapalná nebo plynná paliva

Spalování a spoluspalování odpadu s omezeným energetickým využitím
Využívání zachyceného skládkového plynu
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Recyklace
Jiné
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Likvidace

EK uvádí, že procesy výroby energie z odpadů zahrnují
de facto velmi různorodé operace v oblasti zpracování odpadů, které se pohybují od „likvidace“ a „využití“ až
po „recyklaci“. Například procesy jako anaerobní digesce, při nichž vzniká bioplyn a digestát, považují právní
předpisy EU o odpadech za recyklaci. Na druhé straně
spalování odpadů bez energetického využití je považováno za odstraňování.
Z hlediska financování tak investice do zařízení na úpravu
zbytkového odpadu, jako je například další kapacita spalování, budou poskytovány pouze v omezených a řádně
odůvodněných případech, kdy neexistuje riziko nadměr-

né kapacity a jsou plně respektovány cíle hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tato pozice EK se zřetelně projevuje např. v rámci podporovaných aktivit v rámci OP ŽP.
Lze sledovat poměrně odměřený přístup EK k veřejnému
financování nových spaloven, EK nicméně neuvádí, jak
naložit s odpadem, který nelze recyklovat.
EK rovněž konstatuje, že v odůvodněných případech
by mohla k optimálnímu využívání kapacit pro výrobu
energie z odpadů, které má řada členských států již nyní
k dispozici, napomoci přeshraniční přeprava odpadů. To
je znatelný odklon od dosavadního „principu blízkosti“
obsaženém ve směrnici o odpadech.

Legislativa ČR
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Zákon o odpadech, je spolu s nařízením vlády o POH
nejdůležitějším předpisem v oblasti odpadového hospodářství ČR, prostřednictvím kterého je implementováno množství předpisu EU. Definuje základní pojmy
týkající se komunálního odpadu, stanoví povinnost
předcházet vzniku odpadu a přednostní využívání

odpadu (hierarchie), upravuje možnosti a povinnosti
obce při nakládání s komunálním odpadem. Jednou
z nejdůležitějších novelizací je pak zákaz ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady na skládky od roku 2024.

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
Nařízení vlády představuje závaznou část Plánu odpadového hospodářství České republiky a je závazným
podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového
hospodářství.

Na rozdíl od předchozích verzí došlo od roku 2009 ke
zrušení bodu, týkajícího se nepodporování výstavby
spaloven odpadu ze státních prostředků. Nově jsou také
definována pravidla o přeshraniční dopravě odpadu
k jeho energetickému zpracování, kdy je dovoleno jeho
energetické zpracování v případě, že tím nebude omezeno nakládání s odpadem vyprodukovaným v ČR.

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší a integrované prevence
Dle zákona č. 100/2001 Sb., spadají do posuzovacího
řízení všechny záměry k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den (tj. cca
33 kt/rok) a jakákoli zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Záměry s nižší kapacitou podléhají nejprve zjišťovacímu řízení, na jehož základě se rozhodne,
zda záměr bude podléhat posuzovacímu řízení. S ohledem na obecně negativní postoj veřejnosti k záměrům
využití odpadů nebo paliv vyrobených z odpadů lze

předpokládat, že i zvažovaný záměr využití TAP spadne
do regulérního posuzovacího řízení.
Záměr rovněž svou kapacitou bude podléhat režimu
integrované prevence podle zákona č. 76/2002 Sb. Zařízení na energetické využití odpadu s hodinovou zpracovatelskou kapacitou 3 t odpadu a vyšší potřebují pro
svůj provoz a získání stavebního povolení integrované
povolení, ve kterém jsou stanoveny závazné podmínky
provozu.
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Výroba tuhých alternativních paliva a jejich energetické využití
Cílem TČB a SM ČB je připravit ekonomicky a ekologicky
akceptovatelné opatření k naplnění zákona o odpadech
související zejména se zákazem skládkování po roce 2024.
Společnost FCC České Budějovice, s. r. o. (spoluvlastněná
statutárním městem České Budějovice a zajišťující svoz
SKO z Českých Budějovic) představila plán na vybudování
zařízení na výrobu TAP poblíž Českých Budějovic. Záměr
vybudování linky na výrobu TAP procesem mechanicko-biologické úpravy a třídění SKO a následné spalování
TAP je mj. v souladu s rozhodnutím Valné hromady TČB
ze dne 22. 6. 2016, s usneseními Dozorčí rady TČB, usnesením Valné hromady společnosti FCC České Budějovice,
s. r. o. ze dne 28. 6. 2017 a se strategickými dokumenty
jakými jsou zejména Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje i statutárního města České Budějovice
a Územní energetické koncepce statutárního města
České Budějovice. Naplňují se tak opatření ke zlepšení
materiálového využití zejména směsného komunálního
odpadu (SKO) a následné energetické využití spalitelných
zbytků. Výše uvedené dokumenty nepředpokládají realizaci centrálního celokrajského zařízení na energetické
využití odpadu (ZEVO). Plánované zařízení na zpracování SKO na TAP má uvažovanou výrobní kapacitu 60.000 t
SKO na vstupu ročně. Předpokládaný objem vyrobených
TAP je 30.000 t/r (± 10 %), resp. 3,5 t/h (vztaženo k nepřetržitému provozu TČB).
TAP jsou obecně paliva, která se vyrábějí z odpadů, nikoliv však nebezpečných. V případě Českých Budějovic
by se jednalo o směs zejména SKO a dále pak živnostenského a částečně i průmyslového odpadu. Mezi hlavní
výhody TAP patří zejména:
 jedná se o lokální palivo a hodnotný zdroj energie
 palivo se stabilní produkcí a dlouhodobou dostupností
 podporuje rozšíření diverzifikace paliv využívaných
v TČB
 lepší materiálové využití SKO
 vyšší výhřevnost než SKO
 stabilnější kvalita paliva než u SKO
 možnost úpravy kvality paliva a nastavení procesu
jejího sledování
 čistá logistika včetně manipulace před tepelným
zpracováním.
Předpokládají se průběžné dodávky s kvalitativními charakteristikami danými smlouvou s dodavatelem a pod42

nikovými normami dodatele odpovídajícími budoucí
vyhlášce o TAP.
Pro technologii celého řetězce zařízení ke spalování alternativních paliv a čištění spalin je zásadní prvkové složení
TAP a jeho granulometrie. Tyto prvky pak mohou zásadním způsobem ovlivnit jednotlivé technologické uzly.
Z pohledu spalovacího zařízení, tedy kotle, je důležitou
hodnotou zadání obsah chloru a síry a částečně i dusíku
v palivu. Vhodnou technologii čištění spalin ovlivňuje
krom zmíněných prvků také obsah těžkých kovů. Obdobně je pak složením paliva výrazně ovlivněno řešení
hospodářství popílku, neboť v popílku a škváře odchází
významný podíl těžkých kovů obsažených v palivu.
Dodržení deklarovaných parametrů paliva TAP je zásadním ukazatelem pro návrh vhodného řešení nejen kotle,
ale především volby celé koncepce čištění spalin a návazných systémů odvodu a skladování popílku a hospodářství odpadních vod.
Mezi nevýhody TAP patří zejména:
 absence legislativy (zpožděná novela zákona o odpadech, chybějící navazující vyhlášky vč. norem na výrobu
TAP a stanovení zvýšených poplatků za skládkování)
 neexistuje dlouhodobá zkušenost s výrobou a spalováním TAP vyrobených z českého SKO
 rozporuplné zahraniční zkušenosti a výhledově zahraniční nadkapacity pro spalování TAP v souvislosti
s dožíváním technologií MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadu) v Německu. Tyto kapacity by
mohly vytvořit prostor k absorpci TAP vyrobených
z SKO ČR. V tom případě by se však přidaná hodnota
výroby energie z lehké frakce SKO realizovala mimo
naše území, podsítná frakce by ale byla skládkována
v ČR s dopady na životní prostředí.
 uvažovaná tuhá alternativní paliva zůstávají odpadem dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší
 kontinuální přísun paliva v průběhu celého roku
znamená riziko zejména pro spoluspalování s hnědým uhlím. V letních měsících a přechodových obdobích by množství vyrobeného TAP nahradilo až
70 % spotřeby hnědého uhlí! Tak velký podíl TAP ve
směsi paliva by vyvolal neúměrně vysoké investiční
a provozní náklady a mohl způsobit závažné provozní problémy jako například zvýšení poruchovosti









a zkracování životnosti komponentů spalovacího zařízení a čištění spalin.
dlouhodobé skladování paliva není možné (nebezpečí změn deklarovaných vlastností)
nebezpečí vysokého podílu chloru, síry a rtuti
chlorová koroze spalovacích zařízení
zanášení a nápeky
nebezpečí vysokého podílu inertních příměsí v TAP
vlivem nedokonalého třídění způsobuje větší opotřebení spalovacích a dopravních technologií
kontaminace tuhých zbytků po spalování (zhoršení kvality ložového popela/škváry; popílek se stává

nebezpečným odpadem) a negativní vliv na kvalitu
vápencových granulátů, vysoké náklady za likvidaci
těchto odpadů
 vysoká cena TAP
 negranulovaný TAP se příliš nehodí pro fluidní kotle
(velký úlet a horší kontrola hoření)
 pro snížení nákladů na částečnou eliminaci negativních faktorů spalování TAP je u paliv s vysokým
obsahem chloru doporučováno snížení výstupních
parametrů vyráběné páry (z tlaku 9,32 MPa a teploty
535 °C na 5,1 MPa a 425 °C). Tím klesá účinnost zdrojů vč. kogenerační výroby elektřiny.

Biomasa
Stejně jako u TAP je potřeba pro možnost spoluspalování biomasy jako dalšího alternativního paliva provést technologické změny na vlastních kotlích. Cena
biomasy je dána především náročností jejího vytěžení
a vlastním zpracováním, což jí v současné době bez pro-

vozních dotací činní nerentabilní. Dostupnost biomasy
v dojezdové oblasti ovlivňuje existence již fungujících
biomasových jednotek v Mydlovarech, Domoradicích
a Trhových Svinech.
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Stav výrobních zdrojů v majetku
TČB a navržená koncepce
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Výše uvedená rekapitulace stavu výrobních zdrojů TČB dává jednoznačnou představu životnosti zařízení a vyčerpání provozních hodin.
Hlavní úvahou pro budoucí směřování rozvoje výrobních kapacit TČB
je rozvoj efektivní kombinované výroby tepla a elektřiny v kombinaci s vhodnou diverzifikací výrobních zdrojů pro zajištění optimálních technicko – ekonomických parametrů, stabilní cenové úrovně
dodávaného tepla, vysoké bezpečnosti a dostupnosti jeho dodávek.
Tomu je podřízena i navrhovaná koncepce, směřující především k co
největší úspoře vlastních primárních paliv, zvyšování účinnosti kombinované výroby, dalšího snižování ztrát distribuční soustavy a diverzifikaci paliv.

Varianty rozvoje výrobních zdrojů:
Na základě dostupných informací lze porovnat dvě
varianty budoucího provozu TČB a s ním související
rozvoj výrobních prostředků. Základním palivem obou
variant zůstává hnědé uhlí, palivem startovacím a stabilizačním pak zemní plyn.
Tak jako celé odvětví tradiční energetiky jsou i obě
uvažované varianty ovlivněny množstvím negativních

faktorů a neznámých, vykazují však rozdílnou citlivost
na tyto externality, vyznačují se různou mírou nejistoty
a závislosti na důsledcích očekávaných změn v odvětví.
Zejména díky smluvně garantovaným obchodním podmínkám externích dodávek tepla se liší mírou stability
a předvídatelnosti.

Varianta I
Hlavními zdroji zůstávají uhelné kotle K11 a K12, po dokončení výstavby odsíření splňující stanovené emisní
limity. Kotle K9 a K10 na zemní plyn jsou využívány jako
špičkové nebo jako havarijní záloha. Důvodem tohoto
řazení je vlastní ekonomie provozu.

Tato varianta pokračuje v nastaveném trendu používání
hnědého uhlí jako hlavního paliva, ZP je i nadále používán jako palivo stabilizační a náhradní ve smyslu vynuceného provozu kotlů K9/K10.

Popis technického řešení
Stávající kotle na zemní plyn K9 a K10 budou nutně ekologizovány (požadavek legislativy), bude provedena
postupná rekonstrukce plynových hořáků (s prioritou
na K10) s cílem snížení emisí NOx tak, aby kotle vyhověly nově nastaveným budoucím emisním limitům.
Nejpravděpodobněji dojde k úplné výměně stávajících
hořáků na ZP za low-NOx hořáky a budou provedeny
další nezbytné úpravy pro bezpečné dodržení emisních limitů.
Práškový granulační kotel K11 na hnědé uhlí (150 t/h)
bude i nadále využíván v potřebné skladbě provozu,
především v topné sezóně. Kotel prošel úpravami spojenými se snížením emisí NOx (DENOX) a to jak primárními, tak i sekundárními opatřeními. V roce 2014
proběhla na K11 také generální oprava elektrostatických odlučovačů pevných částic. Kotel je tak v současnosti připraven na plnění zákonných emisních limitů.
Z pohledu technického stavu tlakového celku kotle
a z výsledku pravidelných kontrol a revizí, je odhadovaná živostnost kotle K11 v úrovni roku 2030. Předpokladem dodržení uvažované životnosti je provádění
potřebných oprav (především generální opravy II. tahu

kotle s výměnou ekonomizéru) v navrhovaných časových periodách a v potřebném rozsahu a kvalitě.
V souladu s ukončením životnosti stávajícího práškového granulačního kotle K12 teplárna provede realizaci
retrofitu K12 na kotel s prvky fluidní techniky o parním
výkonu 75 t/h. Půjde o kotel vodotrubný, vícetahový,
s membránovými stěnami výparníku a jedním bubnem.
Kotel bude vybaven dvojící plynových hořáků (palivo
zemní plyn) pro najíždění do provozu a pro stabilizaci
hoření. Kotel bude vybaven odpovídající technologií na
snížení emisí NOx (primární a sekundární opatření) pro
zajištění požadovaných limitních emisí po roce 2021.
Pro snížení obsahu SO2 bude využita stávající odsiřovací jednotka, u níž dojde k optimalizaci letního provozu.
Součástí realizace bude také rekonstrukce zařízení na
odlučování pevných částic ze spalin plnící stejný účel.
Kotel bude rekonstruován včetně potřebného příslušenství (NTO, podavače paliva, napojení na stávající
technologie). Dispozičně bude umístěn v prostoru
dnešní K12 s využitím stávající budovy kotelny a dalšího potřebného zařízení (napájecí čerpadla, napájecí
nádrže, zásobníky paliva a další technologické zařízení).
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Varianta II
V této variantě dochází vlivem připojení horkovodního napaječe z ETE, jako dalšího zdroje tepelné energie, k podstatné diverzifikaci zdrojové základny a s tím
i spojeného rozložení možných rizik z pohledu zajištění bezpečnosti dodávek TE odběratelům v oblasti Českých Budějovic. Hnědé uhlí zůstává hlavním palivem
s výrazným poklesem spotřeby (se všemi environmentálními dopady), ZP je i nadále používán jako palivo
stabilizační a náhradní ve smyslu vynuceného provozu
kotlů K9/K10.
Na základě rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady
TČB vedla v období 8/2016–6/2017 obchodní a technické konzultace se společností ČEZ. Výsledkem těchto
jednání bylo předložení návrhu nabídky na spolupráci
v podobě dodávek tepla z Jaderné elektrárny Temelín
(ETE). Návrh má formu Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o dodávce tepelné energie, jejíž přílohou je

Smlouva o dodávce tepelné energie. Skutečnosti uvedené v těchto dokumentech jsou konečné a pro účel
případného uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí platné do 30. 11. 2017.
Dodavatel (ČEZ) na své náklady vybuduje horkovodní
napaječ Temelín – České Budějovice (CPS2) vč. technického příslušenství a jeho závazkem je zejména
dodávat v topné sezóně tepelnou energii v teplonosném mediu (voda), jehož množství a jakost jsou ve
smlouvě specifikovány, jakož i hradit TČB kapacitní
platbu a bonus za splnění minimálního sjednaného
odběru a dále hradit fixní poplatek za držení zálohy
v případě výpadku dodávek prostřednictvím horkovodu z ETE. Závazkem odběratele (TČB) je zejména
odebírat sjednaná množství tepelné energie a platit
cenu za dodanou tepelnou energii a zajistit zálohu
horkovodu ETE.

Tabulka 11 Základní parametry zvažovaného kontraktu

1. Smluvní konstrukt
Smlouva o smlouvě budoucí (dále „SoSB“)

Předpokládaný termín podpisu 11/2017

Budoucí smlouva o dodávce tepelné energie
(dále „SoDT“)

Předpokládaný termín podpisu 07/2018

Další související dokumenty/přílohy

Návrh Dispečerského provozního předpisu (DPP) – příloha SoDT

2. Doba trvání dodávek
Délka kontraktu a trvání dodávek

20 let (s předpokládaným zahájením ve 4Q/2020)

3. Hodnota kontraktu
Předpokládaná hodnota kontraktu

Cca 3 mld. Kč (cena za nakoupené teplo bez DPH)

4. Objem dodávek
Maximální přenesený tepelný výkon v místě
předání:

100 MWt

Maximální garantovaný roční objem dodávek:

900 TJ (cílový rozsah konverze do horké vody)

Garantovaný roční odběr „odeber nebo zaplať“
(ToP):

750 TJ (aktuální rozsah konverze do horké vody)

Minimální garantovaný odběr pro odběrový
diagram:

450 TJ (minimální dosahovaný roční objem)
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5. Základní cenová ujednání
Základní cena za dodanou objemovou jednotku:

204 Kč/GJ bez DPH do celkového objemu 850 TJ
(s valorizací 1 % p. a.)

Sleva nad odběr 850 TJ/rok:

50 Kč/GJ bez DPH při odběru nad 850 TJ/rok

Kapacitní platba TČB za udržování plynové zálohy:

5 mil. Kč/rok (v případě nedodávky ČEZ platí pouze rozdíl mezi
variabilní náklady na ZP a cenou tepla z ETE)

Bonus za splnění minimálního garantovaného
odběru:

20 mil. Kč/rok (vázáno na minimální odběr 450 TJ/rok), záloha je
při nedodržení min. odběru vratná 45 tis. Kč/TJ

6. Rozvazovací podmínky SoSB (pro obě strany zaniká povinnost uzavřít SoDT)
Vývoj cen EE v dlouhodobém horizontu

F PXE CZ BL CAL – 20 – forward ceny elektřiny na rok 2020 od
podpisu SoSB do uzavření BS přesáhne 35 €/MWh

Nezískání dotace z OPPIK

v úhrnné výši alespoň 0,36 mld. Kč

Neschválení uzavření kontraktu orgány obou
stran

 orgány ČEZ nevysloví předchozí souhlas s uzavřením SoDT do
30. 6. 2018
 DR TČB nebo valná hromada případně jediný akcionář rozhodne do 30. 6. 2018 o odstoupení od SoSB nebo bude
schválena odlišná podnikatelská koncepce TČB

Potřebná povolení a majetková oprávnění

Potřebná povolení a majetková oprávnění nebudou získána,
nebo budou napadnuta (např. předběžné opatření soudu)

7. Podmínky ukončení SoDT
Odběratel má právo od smlouvy kdykoliv odstoupit

Po zaplacení odstupného ve výši 1 mld. Kč v prvním roce kontraktu, přičemž výše odstupného s počtem naplněných let kontraktu klesá až na 0,15 mld. Kč v posledním roce kontraktu (vychází
z neodepsané části horkovodu).

Dodavatel má právo od smlouvy kdykoliv odstoupit

Po zaplacení odstupného ve výši 0,2 mld. Kč v prvním roce kontraktu, přičemž výše odstupného s počtem naplněných let kontraktu roste o 1 %/rok až na 0,25 mld. Kč v posledním roce kontraktu (vychází z etalonu plynové kotelny o výkonu 100 MWt).

Dodavatel i odběratel jsou oprávněni odstoupit v případě podstatného porušení SoDT druhou stranou:

Podstatným porušením ze strany dodavatele se
rozumí pouze a výlučně:

 nedodávka tepelné energie smlouvy po dobu delší než 150
po sobě jdoucích dní; neplatí pro případ, kdy bude taková
nedodávka smluvními stranami vzájemně odsouhlasena
 odebrání licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, která
je potřebná pro plnění povinností dodavatele ze strany ERÚ
 porušení zákazu nakládat s majetkem podle této smlouvy –
ČEZ bude mít opci na odkup rozvodů
 neakceptované zvýšení ceny tepelné energie (bude konkretizováno)
 porušení předkupního práva dodavatele k rozvodným zařízením odběratele
 odebrání licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, která
je potřebná pro plnění povinností odběratele ze strany ERÚ

Dodavatel je oprávněn odstoupit od SoDT s odstupným 15 mil Kč do 31. 6. 2021 ve vyjmenovaných případech souvisejících s prodlením ve výstavbě napaječe.
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Způsob zajištění dodávky tepelné energie
 Budoucí dodavatel má zájem vybudovat horkovodní
Tepelný napaječ Elektrárna Temelín – České Budějovice včetně technického příslušenství potřebného
pro dodávku tepelné energie podle této smlouvy
(dále jen „Napaječ“).
 Napaječ je dimenzován na výkon 100 MWt v místě
předání a předpokládaný odběr tepelné energie ve
výši až 900TJ/rok.

 O umístění stavby Napaječe bylo rozhodnuto
Územním rozhodnutím Městského úřadu Hluboké
nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad ze dne
10. 3. 2014, č. j. 01465/14/OSSÚ/Sm, které nabylo
právní moci dne 19. 4. 2014.

Hlavní výhody dodávek tepla z ETE jsou následující:
 snížením množství spalovaného hnědého uhlí dojde
k významnému snížení emisí a odpadů z uhelných
kotlů provozovaných v centru Českých Budějovic;
 nejenom průběh projednávání revize BREF/BAT
dokumentů a přístup orgánů státní správy a samosprávy potvrzují zpřísňující se podmínky pro provoz
uhelných zdrojů. Zajištění dodávek tepla z ETE tak
přispěje k udržení centrálního zásobování teplem na
území Statutárního města České Budějovice;
 zajištění bezpečných dodávek tepelné energie
v rámci dlouhodobého kontraktu přinese snížení nejistoty plynoucí z nejasného vývoje celého
odvětví energetiky (regulace a podpory; ceny
elektřiny, paliv, emisních povolenek; ekologizační
opatření atd.). Snížení závislosti na vývoji externalit přinese větší stabilitu pro budoucí hospodaření
teplárny včetně stability cen tepla;
 Jaderná elektrárna Temelín leží v dostupné vzdálenosti od soustavy zásobování tepelnou energií ve
městě České Budějovice. Tato poloha činí z tepla

přenášeného do Českých Budějovic prostřednictvím
horkovodní napaječe lokální palivo podporující rozšíření diverzifikace palivové základny TČB. Jedná se o
palivo se stabilní produkcí a dlouhodobou dostupností;
 v případě dodávek tepla z ETE lze zmenšit kapacitu uhelných kotlů, v první řadě kotle K12. Snížením
jeho výkonu o cca 30 % se sníží investiční i provozní
náklady a vzroste šance na získání finančních zdrojů
na kofinancování retrofitu tohoto dožitého zdroje.
Všechny další investice do modernizačních či ekologizačních opatření pak budou nižší;
 objem výroby v areálu Novohradská klesne, z K12
se po retrofitu stane základní kotel, proto lze retrofit
druhého uhelného kotle K11 zrealizovat minimálně
o 5 let později a to v kapacitě zdroje optimální pro
budoucí potřeby dodávek energií a emisní limity;
 spolupráce se společností ČEZ přináší možnost uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávky hnědého uhlí ze Severočeských dolů do roku 2045.

Nevýhodami provozu TČB v případě dodávek tepelné energie od ČEZ dle předložené nabídky jsou zejména:
 pokles výroby energií v areálu Novohradská přinese
snížení tržeb za prodej energií a snížení podpory výroby elektřiny z KVET;
 nutnost držet záložní výrobní kapacitu pro případné
výpadky dodávek tepla z ETE, které jsou však kompenzovány fixními i variabilními platbami od ČEZ dle
smlouvy;
 nižší odhadovaný kumulovaný HV TČB za období
trvání SoDT (2021–2041) ve srovnání s odhadem
kumulovaného HV za toto období v případě odmít-
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nutí nabídky ČEZ. Odhadovaný rozdíl za tak dlouhé
období je v toleranci přesnosti prováděných odhadů a je plně akceptovatelný s ohledem na přínosy
souvisejícími s přijetím nabídky ČEZ (viz výše), které
je však obtížné či nemožné kvantifikovat (zejména
přínosy z oblasti snížení ekologické zátěže, snížení
rozsahu podnikatelských rizik, diverzifikace palivové
základny, stabilizace a zvýšená predikce významné
části provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti dodávek a vyšší stabilita cen tepla).

Popis technického řešení
Stávající kotle na zemní plyn K9 a K10 budou nutně ekologizovány (požadavek legislativy), bude provedena rekonstrukce plynových hořáků s cílem snížení emisí NOx
tak, aby kotle vyhověly nově nastaveným budoucím
emisním limitům. Nejpravděpodobněji dojde k úplné
výměně stávajících hořáků na ZP za low-NOx hořáky
a budou provedeny další nezbytné úpravy pro bezpečné dodržení emisních limitů.
Práškový granulační kotel K11 na hnědé uhlí (150 t/h)
bude i nadále využíván v potřebné skladbě provozu,
především v topné sezóně. Kotel prošel úpravami
spojenými se snížením emisí NOx (DENOX) a to jak
primárními, tak i sekundárními opatřeními. V roce
2014 proběhla na K11 také generální oprava elektrostatických odlučovačů pevných částic. Kotel je tak
v současnosti připraven na plnění zákonných emisních limitů. Z pohledu technického stavu tlakového
celku kotle a z výsledku pravidelných kontrol a revizí, je odhadovaná živostnost kotle K11 v úrovni roku
2030. Předpokladem dodržení uvažované životnosti
je provádění potřebných oprav (především generální
opravy II. tahu kotle s výměnou ekonomizéru) v navr-

hovaných časových periodách a v potřebném rozsahu a kvalitě.
V souladu s ukončením životnosti stávajícího práškového granulačního kotle K12 teplárna provede realizaci
retrofitu K12 na kotel s prvky fluidní techniky o parním
výkonu 55 t/h. Půjde o kotel vodotrubný, vícetahový,
s membránovými stěnami výparníku a jedním bubnem.
Kotel bude vybaven dvojící plynových hořáků (palivo
zemní plyn) pro najíždění do provozu a pro stabilizaci
hoření. Kotel bude vybaven odpovídající technologií na
snížení emisí NOx (primární a sekundární opatření) pro
zajištění požadovaných limitních emisí po roce 2021.
Pro snížení obsahu SO2 bude využita stávající odsiřovací jednotka, u níž dojde k optimalizaci letního provozu.
Součástí realizace bude také rekonstrukce zařízení na
odlučování pevných částic ze spalin plnící stejný účel.
Kotel bude rekonstruován včetně potřebného příslušenství (NTO, podavače paliva, napojení na stávající
technologie). Dispozičně bude umístěn v prostoru
dnešní K12 s využitím stávající budovy kotelny a dalšího potřebného zařízení (napájecí čerpadla, napájecí
nádrže, zásobníky paliva a další technologické zařízení).
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Konkrétní opatření pro zdrojovou část
Rekonstrukce (retrofit) kotle K12
Popis:
Rekonstrukce a náhrada původního práškového kotle,
kotlem s prvky fluidní techniky (jako nejvýhodnější řešení) o parním výkonu 55 (75) t/h, 9,32 MPa, 535 °C
na spalování hnědého uhlí (možnost spalování více
druhů hnědého uhlí). Součástí rekonstrukce budou
potřebná opatření ke snížení emisí NOx nutná pro
plnění emisních limitů po roce 2021, dále dílčí rekonstrukce zařízení pro odlučování pevných částí ze spalin, NTO potřebného výkonu a technické řešení optimalizace provozu posilovacího ventilátoru odsiřovací
jednotky pro letní minimální výkony. Jako náhrada za
původní práškový kotel K12 je uvažován stacionární
fluidní kotel a to z důvodu, že TČB má vybudovanou
odsiřovací jednotku o dostatečné kapacitě i pro nově
rekonstruovaný kotel a není potřeba uvažovat s inves-

tičně a prostorově náročnější variantou cirkofluidního
kotle (CFB), jehož výhodou oproti kotlům se stacionární fluidní vrstvou je právě možnost využití vyšší účinnosti odsíření oproti stacionárnímu přímo v kotli.
Výše uvedený návrh rekonstrukce vychází z externích
odborných technických studií.
Odhad investičních nákladů: 364 000 tis. Kč (474 200 tis. Kč
ve Variantě I) v CÚ 2017
Jedná se o vynucenou rekonstrukci dožitého kotle K12.
Nový retrofit bude pracovat na nižších výkonových hladinách s důrazem na řešení potřebného optimálního
výkonu pro letní a přechodné období.

GO K10 – DeNOx
Popis:
Do roku 2020 proběhne generální oprava kotle K10
(ZP) z důvodu legislativou vynuceného snížení emisních limitů NOx. Rozsah generální opravy bude spočívat ve výměně stávajících hořáků na ZP za low-NOx

hořáky umožňující spolu s dalšími úpravami dosahovat
nových emisních limitů.
Odhad nákladu na provedení GO: 30 000 tis. Kč

GO K11
Popis:
Rozsah generální opravy kotle K11 bude spočívat ve výměně konvenčního přehříváku, tří bloků ekonomizéru
a LUWO. Součástí bude také nezbytná oprava především
převáděcích komor, případně dalších opotřebených částí
II. tahu. Předpokládaný rozsah opravy je prozatím uvažován obdobný jako při poslední GO v roce 2012, nicméně definitivní bude dán až skutečnou mírou poškození
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a abraze konvenčního přehříváku a bloků ekonomizéru.
O termínu realizace této GO bude rozhodnuto na základě průběžného vyhodnocování stavu zadních kotlových partií – II. tahu kotle. Uvažovaná doba opravy je dle
předchozích zkušeností cca 4 měsíce.
Odhad nákladu na provedení GO: 40 000 tis. Kč

GO TG4
Popis::
Jedná se o pravidelnou GO odpovídající danému průběhu provozních hodin zařízení. Předpokládaný základní rozsah po 80 000 hod je v přelopatkování rotorové
i statorové části parní turbíny. Konkrétní rozsah potřebné opravy (olejové hospodářství, regulační ventily,

RZ ventil, ŘS TG apod.) bude upřesněn na základě
revizního nálezu před provedením vlastní GO.
Odhad nákladu na provedení GO: 25 000 tis. Kč

Zdroj Vráto
Výtopenský kotel K21 bude nadále využíván jako havarijní záloha a pro zajištění provozu při odstávkách hlavního výrobního zdroje. S ohledem na předpokládanou

životnost tohoto zdroje a aktuální stav legislativy je
předpoklad provozu do roku 2025.
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Stav rozvodů a sítí v majetku TČB
a navržená koncepce
52

Z pohledu přístupu ke koncepci rozvoje soustavy CZT byla zvolena
strategie rozdělení na primární (parní a horkovodní) a sekundární
(teplovodní) sítě. Vyplývá to z podstaty provozu, kdy sekundární sítě
jsou technologicky sjednoceny a jedná se zde o prostou obnovu tohoto zařízení.

Sekundární sítě:
1. výměníkové stanice
Stávající výměníkové stanice jsou v současné době
v relativně dobrém technickém stavu a není třeba
počítat s většími opravami. V souběhu s realizací
jednotlivých plánovaných etap konverze a rozšiřování horkovodní sítě probíhá také přestavba výměníkových stanic tam, kde je to technologicky nezbytné a kde jsou tyto stanice na primární straně
upravovány z teplonosného média páry na horkou
vodu. Zároveň je připravována I. etapa modernizace 19 výměníkových stanic na horkovodní síti. Uvažované prostředky pro udržení stávajícího stavu
v rámci běžných oprav se pohybují ve výši cca.
8 mil. Kč/rok. V ceně není zahrnut případný odkup
VS od cizích subjektů, ani prostředky na jejich opravu
v závislosti na jejich skutečném stavu.

Technologicky jsou VS sjednoceny, včetně využívání čerpadel s frekvenčními měniči pro plynulou
regulaci a snížení vlastní spotřeby elektrické energie
(u vhodných stanic).
V rámci této koncepce bude do budoucna docházet k modernizaci řídících systémů jednotlivých VS
s důrazem na využití vlastních komunikačních kanálů a důrazem na snižování nákladů spojených
s pronájmem datových linek.
Samostatnou kapitolou je možnost využití VS pro
další podnikatelské záměry. Jednou z možností je
jejich odprodej jako stavebních objektů k dalšímu
využití při zachování vlastní technologie (snížení
nákladů TČB na vlastní udržování budov).

2. teplovodní rozvody
Technologicky jsou teplovodní sítě sjednoceny,
problémem zůstává materiálová různorodost použitých potrubí (především převzaté rozvody původního Topného hospodářství města). Rozvody PP
z 1. poloviny 90. let vykazují dle současných zkušeností vysokou míru tepelné degradace a tím i neúměrnou poruchovost. V současné době je používáno
při rekonstrukcích sekundárních sítí potrubí Cu
v předepsaných projektovaných dimenzích a s da-

nou tepelnou izolací. V souladu s celkovou délkou
sekundárních rozvodů v majetku TČB, která činí
46,8 km, a plánem obnovy sekundárních sítí (stáří
max. 40 let, použité materiály, poruchovost), je nutno počítat s průběžnou obměnou stávajících rozvodů v rozsahu cca 1000 bm ročně, což činí 8–15 mil.
Kč ročně nákladů na opravy (rozmezí finanční náročnosti zohledňuje náročnost obměny, především
dotčený terén a jeho obnovu).

Po roce 2020 je nutno také počítat s možností decentralizovaného ohřevu teplé vody v objektech způsobem pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel

vzduch-voda v letních měsících a částečně v přechodném období, případně jinými alternativními postupy.
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Primární sítě:
V případě primárních rozvodů (parovodů i horkovodů)
byl zpracován firmou ORTEP v roce 2012 komplexní
audit všech těchto sítí v majetku Teplárny České Budějovice, a.s., jehož součástí bylo také sestavení tepelně-hydraulických výpočtových modelů tepelných sítí.
Ty jsou průběžně každoročně aktualizovány dle skutečného stavu a z jejich výsledků je sestaven soubor
analýz za účelem identifikace kritických, nebo nejvíce

problémových míst včetně návrhu vhodných opatření
či doporučení dalšího postupu. V roce 2017 byla provedena aktualizace modelů pro parní i horkovodní část
CZT s následným přepočtem pro budoucí odhadovaný
stav v roce 2021. Vybraná část modelů horkovodní části CZT řeší stav sítě, přenosové možnosti a hydraulické
poměry po případném napojení na horkovodní přivaděč z ETE.

1. horkovody
Stávající horkovody nepotřebují vzhledem k jejich
stáří žádné větší opravy a na jejich údržbu budou
stačit po dobu 4–8 let prostředky v rámci běžných
oprav ve stávající výši, tj. cca 2 mil. Kč ročně. Nejstarší horkovody pocházejí z roku 1989, první větší
opravy lze předpokládat po třiceti letech jejich provozu, tedy okolo roku po roce 2020. V současnosti je
připravována 1. etapa modernizace 19 VS související
s převedením těchto VS na standardní technologické parametry (teplota/tlak) používané v současnosti
na HV systému Českých Budějovic, včetně nahraze-

ní ležatých výměníků v uvedených výměníkových
stanicích za moderní stojaté výměníky.
V další části tohoto dokumentu je detailněji rozpracována úvaha o rozšíření formou postupného přechodu v současnosti nejvíce ztrátových a případně
poškozených parovodních sítí na sítě horkovodní.
To by mělo TČB do budoucna zajistit udržitelnou
míru ztrátovosti a pomoci jí vypořádat se s úbytkem
odběrů vyšší efektivnosti výroby, distribuce a vyšší
účinností.

2. parovody
Obecnou charakteristikou trendu posledních let
v rámci snižování vlastních ztrát v rozvodech tepelných energií je postupný přechod dodavatelů tepla
na horkovodní systémy CZT. Ty se vyznačují vzhledem k nižším teplotám teplonosného média (max.
145°C) nižšími tepelnými ztrátami a zároveň jsou
lépe regulovatelné s možností využití akumulace
a vyrovnání denního odběrového diagramu (omezení špiček odběrů).
Představenstvo Teplárny České Budějovice po vyhodnocení závěrů zadaného auditu CZT vychází
z níže uvedených skutečností:
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v roce 2013 byl odstaven parovod ZÁPAD II.
po ukončení výroby ve firmě Bupak MONDI do
uvedené oblasti a byla provedena optimalizace
distribuce tepelné energie v dané oblasti pro
minimalizaci tepelných ztrát



je počítáno s dodávkou technologické páry pro
Budvar (a středotlakou páru pro technologické
účely) a tím i s údržbou příslušných parovodů v
nejbližším období cca 3–4 let, další vývoj bude
záviset na jednáních s těmito odběrateli a pokračováním odběrů



bylo rozhodnuto pouze udržovat stávající parovodní sítě po dobu 3–4 let tak, aby byly řešeny opravy pouze ve vynucených případech,
souvisejících s opravami silnic a pozemních komunikací a opravovat především kondenzátní
potrubí, kde je nutno vylepšit bilanci vratnosti
kondenzátu – roční výše oprav cca 4–5 mil. Kč,
dále již neinvestovat do dalšího rozvoje parovodní sítě, s výjimkou místních optimalizací
(přinášejících jednoznačné výrazné snížení ztrát
v dané lokalitě podpořené reálnou návratností
takto vynaložených prostředků do 4 let od rea-

lizace) a nových parovodních přípojek (opět za
podmínky reálné návratnosti investice)


vzhledem k rostoucím ztrátám v primárních
rozvodech (tedy především v parovodech)
v rámci krátkodobých opatření prioritně řešit
separátně kritická místa a úseky, kde za minimálních nákladů dojde ke snížení ztrát optimalizací sítí. Na základě závěrečné zprávy od firmy
Ortep Praha se jedná především o oblasti:
– zrušení parovodu DN 200 v Dukelské ul.
(295 bm)
– odstavení parovodu DN 150 v oblasti Roudenská – Slunečná ul. (370 bm).
– zrušení NT parovodu DN 250 – DN 80 pro
firmu MONDI (285 bm) a přepojení uvedeného odběratele pouze na ST parovod
– sloučení výměníkových stanic v oblasti SK
Dynamo a na uvedenou stanic přepojit
MŠ E. Pittera. Tím dojde k zrušení parovodu
DN 200 – DN 150 (250 bm).
– odstavování výměníkových stanic mimo
topnou sezónu, které neberou technologickou páru a neohřívají teplou vodu (jedná se cca o 60 výměníkových stanic). Tímto
jsou minimalizovány tepelné ztráty uvedených parovodů.

V rámci výchozího stavu a na základě každoročně aktualizovaných výsledků auditu tepelných sítí z roku 2012
představenstvo doporučuje i do budoucna pokračovat
v postupném přechodu primárních sítí z parovodního
na systém horkovodní s využitím efektu snížených parametrů dodávaného média na zdroji a navýšení výroby
elektrické energie (současně s vyšší účinností).
V rámci toho budou v nejbližších 4–5 letech navrženy k přebudování (níže popsané) ucelené oblasti na
horkovodní systém. Jedná se o oblasti Havlíčkovy
kolonie, Suchého Vrbného, oblasti JČU a AV podél
Branišovské ulice, potenciálně i Rožnova a především vyvedení horkovodu přímo ze základního zdroje
v Novohradské ulici do CPS 3 (Klaricova). Oblasti byly
zvoleny především na základě vývoje ztrát a stáří stávajících rozvodů, objemu prodaného tepla a na základě celkového přínosu do účinnosti zdrojů výroby
a distribuce tepla.
Součástí rozvoje popsaných oblastí je také jejich propojení se stávající horkovodní soustavou a využití všech
provozních efektů z toho plynoucích, včetně řízení provozu zdrojů.
V součinnosti s navrhovanou postupnou rekonstrukcí
distribuční sítě se počítá s výrazným vlivem případné
realizace horkovodního přivaděče z ETE.

55

Konkrétní opatření pro distribuční soustavu
poklesu dodávek tepla (jak v oblasti primárních sítí, tak
v oblasti dodávek ze sekundárních rozvodů) a tím čím
dál větší „předimenzovanosti“ stávajících rozvodů. Nově
zrekonstruované části budou odpovídat podstatnému
snížení vlastních ztrát (vyčísleno v uvedených tabulkách),
jejich dimenze bude odpovídat stávajícím potřebám
a potřebným tepelným příkonům stávajících objektů.

Níže navržené jednotlivé etapy rekonstrukcí ucelených
částí distribuční tepelné sítě korespondují s celkovým
záměrem převedení parovodních systémů na systémy
horkovodní nebo teplovodní. Vzhledem k postupně narůstajícím objemům ztrát (především v teple), způsobeného jednak stářím a stavem parovodních potrubí, z větší
části však již od roku 1996 setrvale pokračujícím trendem

Rozvojové investiční projekty
Přestavba parovodního systému na systém horkovodní/teplovodní v oblasti Havlíčkovy kolonie
Popis:
Uvedená etapa počítá s konverzí stávajících parovodů
(průměrné stáří 25–30 let) a vyvedením tepelného výkonu do oblasti Havlíčkovy kolonie přímo z Teplárny České
Budějovice, a.s. pomocí horkovodu. Vývod je uvažován
z plánované HVS s využitím tepla z rekonstruované TG6.
Tím by bylo dosaženo jejího lepšího využití a došlo by

ke zvýšení tepelné účinnosti. Uvedený horkovod by začínal na HVS a pokračoval by po stávajícím parovodu
ZÁPAD II až k VS 087 Polní a pak dále do oblasti okolí MŠ
Zeyerova.
Odhad investičních nákladů: 30 200 tis. Kč

Tabulka: stávající stav (rušené parovodní úseky)

Délka
odstav.
úseků [m]

Ztrátový
výkon [kW]

Ztrátový
výkon
kondenzát.
potrubí [kW]

Ztráty pára
[GJ/rok]

Ztráty
kondenzát.
potrubí
[GJ/rok]

Ztráty
nevrácený
kondenzát
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

1 351

135,8

29,5

3576

503

892

4 971

Tabulka: nový stav (nové horkovodní úseky)

Délka
horkovodu
(m)

Ztrátový
výkon
přívod [kW]

Ztrátový
výkon vrat
[kW]

Ztráty
přívod
[GJ/rok]

Ztráty vrat
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

Rozdíl ztrát
PV-HV
celkem
[GJ/rok]

1 383

45,7

24,5

1 029

549

1 578

3 393

Tabulka: odběry tepla
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Rok

Odběr tepla [GJ/rok]

2012

26 343

2013

28 733

2014

24 301

2015

24 318

2016

26 389

Příkon výměníkových stanic dle „ORTEP“ 3,952 MWt.

HORKOVOD HAVLÍČKOVA KOLONIE (REALIZACE 2016–2018)
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Přestavba parovodního systému na systém horkovodní v oblasti Suchého Vrbného
Popis:
Uvedená etapa rozšiřuje vyvedení horkovodního výkonu s centrální předávací stanicí v TČB do oblasti Suchého Vrbného přes nákladové nádraží a parovodní
lávku. Uvedená etapa končí výměníkovou stanicí ČAG,
která není v majetku Teplárny České Budějovice, a.s. a
v rámci této stavby je počítáno s výstavbou horkovodu

k Vrbenské ul., kde je připravována výstavba bytového
komplexu o 1000 BJ, který bude v budoucnu vytápěn ze
sítě CZT. V rámci konverze dojde k obměně stávajících
parovodních rozvodů s průměrným stářím 35 let.
Odhad investičních nákladů: 98 000 tis. Kč

Tabulka: stávající stav (rušené parovodní úseky)

Délka
odstav.
úseků [m]

Ztrátový
výkon [kW]

Ztrátový
výkon
kondenzát.
potrubí [kW]

Ztráty pára
[GJ/rok]

Ztráty
kondenzát.
potrubí
[GJ/rok]

Ztráty
nevrácený
kondenzát
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

3 280

391,8

128,2

10 319

2 187

2 167

14 673

Tabulka: nový stav (nové horkovodní úseky)

Délka
horkovodu
(m)

Ztrátový
výkon
přívod [kW]

Ztrátový
výkon vrat
[kW]

Ztráty
přívod
[GJ/rok]

Ztráty vrat
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

Rozdíl ztrát
PV-HV
celkem
[GJ/rok]

3 430

155

70

3 446

1 577

5 023

9 650

Tabulka: odběry tepla

Rok

Odběr tepla [GJ/rok]

2012

53 426

2013

54 028

2014

49 132

2015

44 355

2016

47 857

Příkon výměníkových stanic dle „ORTEP“ 7,316 MWt.

HORKOVOD SUCHÉ VRBNÉ (REALIZACE 2019–2020)
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Přestavba parovodního systému na systém horkovodní v oblasti Novohradské ulice – parovod JIH I
Popis:
Přestavba v této části rozšiřuje horkovodní systém do
oblasti ulice Novohradská směrem na jih s konverzí stávajících parovodů o průměrném stáří cca 40 let. Na horkovodní systém budou převedeni všichni odběratelé
v oblasti (např. DP města České Budějovice, areál ČD Cargo). Trasa horkovodu bude vedena částečně ve stávající
linii parovodu, v předpokládané dimenzi 2 x DN 200 na

výstupu z TČB. Tato dimenze bude následně redukována na větev 2x DN 125 pro ČD CARGO a dále na větev
2x DN 125, která bude dále pokračovat do Dopravního
podniku, kde bude postupně redukována až na 2x DN
65. Uvedená přestavba končí ve VS Dopravní podnik 2.
Odhad investičních nákladů: 36 000 tis. Kč

Tabulka: stávající stav (rušené parovodní úseky)

Délka
odstav.
úseků [m]

Ztrátový
výkon [kW]

Ztrátový
výkon
kondenzát.
potrubí [kW]

Ztráty pára
[GJ/rok]

Ztráty
kondenzát.
potrubí
[GJ/rok]

Ztráty
nevrácený
kondenzát
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

1 488

227,4

141,6

5 988

2 415

1 478

9 881

Tabulka: nový stav (nové horkovodní úseky)

Délka
horkovodu
(m)

Ztrátový
výkon
přívod [kW]

Ztrátový
výkon vrat
[kW]

Ztráty
přívod
[GJ/rok]

Ztráty vrat
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

Rozdíl ztrát
PV-HV
celkem
[GJ/rok]

1 438

58,4

29,8

1 304

665

1 969

7 912

Tabulka: odběry tepla

Rok

Odběr tepla [GJ/rok]

2012

21 598

2013

25 986

2014

23 288

2015

24 227

2016

25 887

Příkon výměníkových stanic dle „ORTEP“ 5,648 MWt.
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HORKOVOD JIH I. (REALIZACE 2018–2020)
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Období 2022–2026
Rozvoj distribuce tepelné energie v oblasti průmyslové zóny mezi Okružní silnicí a plánovanou dálnicí D3
a směrem do oblasti Nového Vráta
Do roku 2025 dojde k ukončení provozu kotle K 21, jeho
možné nahrazení novým zařízením je v tuto chvíli nejasné a bude o něm rozhodnuto v závislosti na stavu projednávání a vlastní realizace monobloku na spalování
TAP ve zdroji na Novohradské. Proto je nutno v uvedené
oblasti připravit rekonstrukci parních sítí na horkovodní
z důvodu co nejlepšího využití teplotního spádu na uvedené turbíně a dožití stávajícího parovodu DN 500/250
na Budvar, který již není celoročně využíván v celé délce
a má neúměrné ztráty. V současné době je připravována
komerční výstavba poblíž Okružní silnice v rámci stavby dálnice D3 a je zde možnost připojení nových prů-

myslových podniků a průmyslových zón s tím, že tito
zákazníci budou připojeni na nový horkovodní systém
a v rámci toho dojde k přepojení stávajících zákazníků
z parního také na nový horkovodní systém, který by začínal ve Výtopně Vráto a pokračoval podél Okružní silnice ke kruhové křižovatce s ulicí Generála Piky. Stejně
tak je uvažováno o konverzi stávající parní sítě v lokalitě
od křižovatky Rudolfovské silnice s Okružní směrem ven
z města. V rámci těchto staveb je také nutno počítat
s propojením uvedeného horkovodu od Výtopny Vráto
na hlavní horkovodní síť a to přes výměníkovou stanici
CPS 3 Klaricova.

Přestavba parovodního potrubí na horkovodní v oblasti Rožnova
V uvedené oblasti je uvažováno se zřízením horkovodní stanice CPS-Rožnov s plánovaným horkovodem

k výměníkovým stanicím VS Slunečná, K. Lávičky
a Strádova.

Rekonstrukce stávajících HV rozvodů v oblasti sídliště Máj a původní CPS
(původní HV rozvody z konce 80. let)
Přibližně po roce 2020 předpokládáme technologické
dožití včetně materiálové degradace u původních HV
rozvodů v oblasti sídliště Máj (oblast od ul. M. Horákové
ven z města).

Rekonstrukce zde bude probíhat po ověření dožití zmíněného potrubí (příp. částí) a bude znamenat prostou
výměnu bez změny technologie distribuce, kde budou
přepočítány dimenze a nové potrubí bude přizpůsobeno
aktuálním odběrům a požadavkům dodávek v té době.
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Cílový stav a souhrn tepelných ztrát
Níže uvedené souhrnné tabulky ztrát dokumentují celkové rušené parovodní úseky (ať už bez náhrady nebo
rekonstruované na horkovodní) a nové úseky horkovodní
sítě. Celkovým přínosem by mělo být snížení celkových
ztrát v primární části CZT o cca 20 800 GJ, tj. ponížení ztrát
až o 72 % na připravovaných přestavbách sítě CZT z parního na horkovodní systém. Sekundárními efekty bude

navýšení výroby elektřiny na zdroji Novohradská, zvýšení
účinnosti výroby a efektivnější řazení zdrojů s plochou
křivkou trvání výkonů, čímž bude na minimum omezeno
nutné najíždění zdrojů do špiček v zimním období. Cílový
stav musí nutně korespondovat s nově přijatou evropskou legislativou a zajistit dostatečný potenciál k dosažení vyžadovaných ÚPE, účinností a ztrát.

Tabulka: stávající stav (rušené parovodní úseky)

Délka
odstav.
úseků [m]

Ztrátový
výkon [kW]

Ztrátový
výkon
kondenzát.
potrubí [kW]

Ztráty pára
[GJ/rok]

Ztráty
kondenzát.
potrubí
[GJ/rok]

Ztráty
nevrácený
kondenzát
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

6 269

755

299,3

19 883

5 105

4 537

29 525

Tabulka: nový stav (nové horkovodní úseky)

Délka
horkovodu
(m)

Ztrátový
výkon
přívod [kW]

Ztrátový
výkon vrat
[kW]

Ztráty
přívod
[GJ/rok]

Ztráty vrat
[GJ/rok]

Ztráty
celkem
[GJ/rok]

Rozdíl ztrát
PV-HV
celkem
[GJ/rok]

6 251

259,1

124,3

5 779

2 791

8 570

20 955

Tabulka: odběry tepla
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Rok

Odběr tepla [GJ/rok]

2012

101 367

2013

108 747

2014

96 721

2015

92 900

2016

100 133

Příkon výměníkových stanic dle „ORTEP“ 16,916 MWt.

63

Ekonomicko-obchodní část
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Výhledový ekonomický MODEL byl sestaven pro podporu rozhodování o budoucím vývoji hospodaření společnosti.

Výhledový ekonomický MODEL Teplárny České Budějovice, a.s.
Základní předpoklady nákladové i výnosové strany vycházejí z Plánu hospodaření společnosti pro rok 2017. Respektuje energetické bilance, jejichž základem je prodej
tepla, výroba a dodávka elektrické energie a dosahované
ztráty v rozvodech. Energetické bilance zohledňují aktuální změny vyvolané investiční činností i strategické rozložení dodávek hnědého uhlí od jednotlivých dodavatelů.
MODEL je vypracován pro různé varianty teoretického vývoje energetického trhu i společnosti samotné
a umožňuje jejich porovnání.
Varianta I, pracovní název „Uhelná varianta“ (HUsok) navazuje na současný provoz teplárny a zohledňuje úpravy vyvolané plánovanými investičními záměry
pod tlakem životnosti zařízení a změn v legislativě zejména ve vztahu k emisím a odpadům z výroby. Tato

varianta kalkuluje s pokračováním dodávek HU dle stávajících smluv.
Varianta II je zdrojově diverzifikovaná a zahrnuje dodávky z horkovodního napaječe z jaderné elektrárny v Temelíně: „Varianta ETE“ (ETE HUsd). Tato varianta simuluje zásadní změnu v provozu zdroje TČB
v podobě nákupu části dodávaného tepla od ČEZ a. s.
prostřednictvím horkovodního napaječe. U tohoto
scénáře je od roku 2021 kromě nákupu tepla od ČEZ
a.s. v objemu 750 TJ ročně pro HV systém počítáno
s nákupem hnědého uhlí od Severočeských dolů a. s.
ze skupiny ČEZ. Toto uhlí nahrazuje dodávky uhlí ze
Sokolovské uhelné uvažované v uhelné variantě. Kalkulace je založena na návrhu smlouvy ze strany SD a. s.
včetně množstevní opce a konkrétního návrhu cenového ujednání do roku 2045.

Ekonomický MODEL TČB
Ekonomický model TČB je sestaven s výhledem do
roku 2046. Situace v energetice v České republice je
podobně jako Evropě ovlivněna vysokou rozkolísaností
cenových vlivů, které jsou korigovány více politickými
rozhodnutími než tržními mechanizmy. Zásadní otázkou zůstává vývoj cen a alokačních přídělů u emisních
povolenek (EUA), které společnost odevzdává za vypuštěné CO2. Po roce 2019 by měly být zavedeny regulační
mechanizmy (MSR) regulující počet EUA na trhu. Diskutují se možnosti zavedení minimální ceny EUA. Jasno
není ani v otázce výše přídělů po roce 2020 pro jednotlivá zařízení resp. energetické společnosti. Přímou
vazbu na povolenky mají ceny elektrické energie.
Zásadní dopad do ekonomiky teplárny představují i Zelené bonusy vyplácené za elektrickou energii vyrobenou v podobě podpory kombinované výroby elektřiny

a tepla (KVET). Jejich výplata je velmi nejistá, o čemž
svědčí i komplikovaná jednání ERÚ ohledně schválených notifikací zejména v několika posledních letech.
Klíčovým parametrem budoucího vývoje energetiky
je cenový vývoj paliv, zejména plynu a hnědého uhlí.
Výstupy vypočtené výhledovým ekonomickým modelem TČB je z výše uvedených důvodů potřeba vnímat
indikativně a trendově, protože nejistotou na straně
vstupů i výstupů teplárny se hodnoty odhadované po
roce 2020 mohou významně lišit a odhady v delším časovém výhledu budou ovlivněny stále vyšší mírou nejistoty. Pro poměrové porovnání variant je ekonomický
model TČB sestaven adekvátně významu dlouhodobé vize společnosti na aktuálně dostupných údajích
o trhu, oboru činnosti včetně vlastní dlouhodobé znalosti i zkušenosti teplárny a jejích zaměstnanců.
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Vstupní předpoklady ekonomického modelu TČB
Společné předpoklady pro všechny varianty jsou popsány na listu „parametry“. Jedná se o veličiny, které mohou být měněny, a jejich zadání je shodné pro všechny
varianty porovnávané v Modelu. Jedná se především
o následující vstupy:
Inflace:
model je nastaven s respektováním inflačních vlivů
v časové ose. Meziroční inflace je nastavena na 2 % p. a.
na výnosové i nákladové straně.
Cena za teplo z ETE:
Základní cena pro nákup tepla z ETE je na úrovní 204 Kč/GJ
v roce 2021 pro TČB. Tato cena je následně lineárně eskalována 1 % p. a. Tato nominální cena je dále upravena
o započtení bonusů ve prospěch TČB na očekávanou
finální cenu v daném roce. Jedná se o celkovou výši
100 mil. Kč po dobu platnosti smlouvy kompenzující
zálohu za rezervovaný výkon pro horkovod v TČB pro
případ výpadku či odstávky ETE. Dalším korekčním parametrem pro finální cenu je 360 mil. Kč po dobu trvání
smlouvy jako bonus za odebrané množství v režimu garantovaného odběru 750 TJ/rok. Po korekci lze očekávat
finální cenu na vstupu do rozvodné soustavy TČB ve výši
170,67 Kč/GJ v roce 2021.
Množství plánovaného odběru tepla z ETE:
základní předpoklad je nákup 750 TJ/ročně od roku
2021 v režimu „odeber nebo zaplať“ (výpočtové modely potvrdily, že horkovodní síť bude, po dokončení
tří plánovaných etap konverze z páry do horké vody,
schopna toto množství během topné sezony odebrat).
V roce 2020 by došlo k postupnému náběhu dodávek
odhadovaným nákupem 100 TJ tepla z ETE v posledním čtvrtletí bez jakékoli garance a tedy bez hrozby
jakékoli sankce za neodebrané plánované roční množství tepla.
Tempo růstu mzdových nákladů:
varianta bez ETE kalkuluje s navyšováním mzdových
nákladů na úrovni dosahované inflace. Pro variantu
s dodávkou z ETE je růst mzdových nákladů od roku
2021 zastaven a stagnace mzdových nákladů je držena pět let do roku 2025. Tento parametr je postaven
na předpokladu snížení nároků na obsluhu zařízení
vyvolaných neprovozováním zdroje v takovém roz-
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sahu, jako bez ETE. S tím souvisí i snížení nároků na
běžnou údržbu. Rozdíl osobních nákladů mezi zmíněnými variantami dosahuje v roce 2027 celkem 18 mil.
Kč. Vyčíslená úspora přibližně odpovídá snižování počtu zaměstnanců na úrovni průběžného dosahování
důchodového věku. Z důvodu zjednodušení model
nepočítá s možným rozšiřováním výkonů či jiné podnikatelské činnosti, která umožní zřízení nových pracovních pozic. Tato snaha bude jedním z průběžných cílů
vedení společnosti.
Cena EUA:
cena povolenek je nastavena na průměrnou hodnotu
podle odhadů dostupných na Ministerstvu životního
prostředí ČR (MŽP) a z expertní studie společnosti EY
pro TČB. Cena povolenky postupně roste z 5 EUR/EUA
v roce 2018 na konečných 25 EUR/EUA v roce 2030.
Od roku 2026 roste o inflaci. Reálná tržní cena v srpnu
2017 byla 5,2 EUR/EUA. Model kalkuluje s bezplatným
přídělem povolenek po roce 2020 ve výši 30 % objemu
odevzdávaných povolenek.
Cena elektrické energie:
vychází z aktuálních cenových úrovní a roste meziročně o 1 %. Tento růst (nižší než inflace) je doplněn
nárůstem závislým na růstu ceny povolenky. Při vzrůstu ceny povolenky o 1 EUR/EUA, vzroste cena 1MWh
o 0,8 EUR/MWh. Tento předpoklad je převzat z výročních zpráv společnosti ČEZ, kde podle tříleté historie
k této přímé závislosti dochází.
Zelené bonusy:
výše zelených bonusů je od roku 2020 nastavena na
200 Kč/MWh. Tato hodnota předpokládá s pokračováním výplaty zelených bonusů ze strany OTE, resp. jejich
podporou na úrovni státní energetické politiky. Výše je
ovlivněna celoročním příspěvkem vyplývajícím z odhadů studie specializované společnosti Ortep s. r. o.,
po provedení již schválené investice do TG6 a vyvedení tepla ze základního zdroje v horké vodě.
Cena tepla:
u ceny tepla v primární síti i u ceny v sekundární síti je
nastaven růst cen na úrovni inflace v modelové výši 2 %.
Celkový objem výnosové strany hospodaření je nastaven na stagnaci objemu množství prodaného tepla.

Cena uhlí:
je modelována skladbou ceny za komoditu v Kč/GJ
a ceny za dopravu v Kč/t respektující výhřevnosti jednotlivých paliv. Zohledňuje současné nabídky jednotlivých dodavatelů a trendy známé k datu zpracování
koncepce. Model pracuje s dodávkami paliva od třech
dodavatelů.

Energetická bilance:
varianta II s ETE má sníženou výrobu elektrické energie úměrně množství tepla dodaného prostřednictvím
horkovodu z ETE. Dopočtena je nižší spotřeba tepla ze
zdroje, nižší spotřeba paliva v kotelně, tedy nižší palivové náklady.

67

Základní charakteristika variant rozvoje společnosti
Pro jednotlivé varianty, které jsou v Modelu porovnávány, je připraven přehled vývoje nákladů a výnosů
v detailu výsledkových účtů. Tento přehled nákladů
a výnosů je podpořen detailní Energetickou bilancí.
Bilance začíná od položky prodeje tepla, jsou zde zohledněny ztráty z rozvodů na sekundární i na primární
síti. Vypočtena je dodávka tepla pro rozvod. K této energii je kalkulována energie spotřebovaná v páře pro výrobu elektrické energie na provozovaných teplárenských
turbogenerátorech (TG). Po zohlednění vlastních spotřeb je dopočtena potřeba energie ze zdroje. Energie ze
zdroje je rozpočtena na energii v palivu po zohlednění
účinnosti kotelny.
Každá varianta je doplněna o přehled Investičních záměrů rozložených do let. Podle rámcových termínů
dokončování jednotlivých záměrů je namodelován
vývoj odpisů. Jednotlivé varianty se liší výší připravovaných investic a jejich realizací i odlišným časovým
harmonogramem. Podobným způsobem je každá varianta doplněna přehledem rozhodujících generálních
oprav (GO).
Uhelná varianta „HUsok“:
navazuje na současný provoz uhelného zdroje a neuvažuje s dodávkou tepla z ETE. Kalkuluje s pokračováním
dodávek uhlí ve stávajícím palivovém mixu dle platných
smluv o dodávkách HU. Předpokládá se výstavba prvního retrofitu K12 v letech 2019 a 2020 s investičními
náklady v předběžné výši 474 mil. Kč. Jedná se o uhelný
kotel se jmenovitým výkonem 75 t/h. Výstavba druhého retrofitu K11 následuje v letech 2025 a 2026. Z toho
důvodu je provedena na K11 pouze jedna GO ve výši
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40 mil. Kč v roce 2020. V příloze je soupis investičních
záměrů a jejich rozložení do let. Podobným způsobem
je rozvržen rozsah nezbytných GO nutných k zachování
provozní spolehlivosti zdroje. (viz. příloha č. 1 HUsok –
– Uhelná varianta – přehled investic a GO v tis. Kč)
Varianta s ETE „ETE HUsd“:
předpokládá nákup tepla z ETE. V roce 2020 v posledním čtvrtletí TČB odebere negarantovaných 100 TJ, od
roku 2021 každoročně smlouvou garantovaných 750
TJ. V této variantě je dodávka hnědého uhlí určována
stávajícími smlouvami a od roku 2020, resp. 2024 je kalkulováno s nákupem ze Severočeských dolů do roku
2045. Celková spotřeba uhlí je v Energetické bilanci proti uhelné variantě snížena o množství tepla dodávaného
z ETE. Zohledněna je i nižší dodávka tepla do rozvodu
a snížena je energie v teplu z kotelny na výrobu elektrické energie. Výroba elektrické energie je snížena úměrně
k teplu dodanému do rozvodu ze základního zdroje. Sníženy jsou i všechny proměnné náklady spojené se nižší
výrobou teplárenského zdroje. Úspora se týká spotřeby
povolenek, osobních nákladů, běžných oprav, nákladů
na odvoz odpadů, chemikálií, poplatků za vypouštění
emisí a ostatních proměnných nákladů.
První retrofit K12 je realizován v letech 2019 a 2020.
Celkové investiční náklady jsou 364 mil. Kč. Jedná se
o uhelný kotel se jmenovitým výkonem 55 t/h. Druhý retrofit je proti uhelné variantě posunut a výstavba
probíhá v roce 2029 a 2030. Tyto změny proti uhelné
variantě jsou v příloze popisující výši Investic a GO
zvýrazněny podbarvením modře. (viz. příloha č. 2 ETE
HUsd – dodávka 750 TJ z ETE – přehled investic a GO
v tis. Kč)

Výstupy ekonomického modelu TČB
Základním výstupem Výhledového ekonomického
modelu TČB je vývoj Výsledků hospodaření před
zdaněním v tis. Kč (VH), viz příloha č. 3 Výsledky hospodaření před zdaněním. V grafu jsou porovnány dvě

základní varianty: Uhelná varianta (HUsok) a Varianta
s ETE (ETE HUsd).
Vývoj ukazuje dosahované výsledky hospodaření (VH)
v časové řadě až do roku 2046, viz příloha.

Mezníky v grafu srovnání Výsledků hospodaření
Do roku 2020 se varianty vyvíjejí shodně. V roce 2020
může dojít k zápornému VH a to pro obě varianty. Tato
skutečnost je způsobena realizací generální opravy: GO
K11 – II. tahu, v souhrnné výši 40 mil. Kč. Na tuto opravu
je nezbytné začít tvořit rezervu již od roku 2017 do roku
2019 tak, aby byl tento nepříznivý výsledek eliminován.
V roce 2021 se křivky pro porovnávané základní varianty rozcházejí. Rozdíl je způsoben nastavenými fixními
náklady při stávající konfiguraci stárnoucích výrobních
zdrojů zpracovávajících jediné palivo, jakým je hnědé
uhlí o definovaných parametrech. Modelovaný rozdíl
mezi dosahovanými VH dosahuje cca 45 mil. Kč ve prospěch uhelné varianty.
V dalších letech se predikované křivky přibližují důsledkem vlivu zmíněné narůstající úspory osobních
nákladů a úsporou na běžných opravách ve variantě
s ETE. Odhadovaný rozdíl zvýhodňující uhelnou variantu se zmenšuje ze 40 mil. Kč v roce 2022 postupně až na
7 mil. Kč v roce 2026. Součet rozdílů výsledků hospodaření mezi variantami dosahuje od roku 2020 do roku
2026 hodnoty –173,6 mil. Kč v neprospěch varianty s ETE.
Predikovaný záporný výsledek hospodaření v jednotlivých letech vychází z konzervativního odhadu prodeje
tepla a dále pesimistického vývoje nákladů v daném
roce. Příkladem je plánovaná oprava TG4, která se vli-

vem požadavků na změnu výkonu může stát investicí
s pozitivním dopadem na CF ve sledovaném fiskálním
roce 2022.
Ve variantě II s horkovodem ETE dochází k úspoře investičních nákladů ve výši 110 mil Kč generované sníženým
výkonem retrofitu K12 o 20 t/h.
Od roku 2027 dochází k zásadnímu obratu a trend křivek
zobrazující dosažené VH se překříží. Výhodněji vychází
varianta s ETE. Hlavním důvodem je výstavba druhého
retrofitu v uhelné variantě. Retrofit K11 je v roce 2027
již v provozu a začíná se odepisovat (roční odpis 25 mil.
Kč). VH dosažený v roce 2027 je u varianty s ETE o 15 mil.
Kč vyšší. Tento rozdíl se následně zvyšuje a v roce 2030
dosahuje hodnoty 39 mil. Kč.
V roce 2031 jde do provozu retrofit K11 ve variantě s ETE,
který je proti uhelné variantě posunut. Kotel je na nižší
výkon a roční odpis činí 20 mil. Kč. VH varianty s ETE je
v tomto roce o 7 mil. Kč vyšší než u uhelné varianty.
Pro následné období do roku 2046 již varianta s ETE
vykazuje stabilně vyšších hodnot VH. Za zmínku stojí
pouze rok 2039, kdy se křivky VH vzájemně přiblíží. Toto
přiblížení je způsobeno koncem výplaty kompenzačního bonusu k ceně tepla z ETE, kdy je v roce 2028 dočerpán celý objem 360 mil. Kč zaručený SoDT.
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Citlivostní analýza
Jak již bylo řečeno v úvodu velkou neznámou je vývoj
ceny povolenky na emise CO2 (EUA) a výše bezplatných přídělů povolenek po roce 2020. Otázkou je také
výše Zelených bonusů vyplácených jako dotace na
vyrobenou elektrickou energii v kombinovaném teplárenském provozu KVET. Tato výplata je podmíněna
dosahováním stanovené úspory primární energie ÚPE.

Růst ceny povolenky z 5 EUR/EUA na 25 EUR/EUA
v roce 2030 je zachován jako u základní varianty.
V grafu jsou tyto varianty popsány zkratkou (25 EUA,
0 %). Jedná se o pesimistický scénář, protože
všechny povolenky musí být nakoupeny. To se
projeví postupným zvyšováním nákladů na jejich
nákup a snížením VH v jednotlivých letech.

Z těchto důvodů byla provedena CA na vliv ceny povolenek EUA, výši bezplatných přídělů a také na nulovou výplatu Zelených bonusů. Výstupy jsou přehledně
znázorněny v přílohách.

Třetí scénář je opět bez přídělu bezplatných EUA
a navíc neuvažuje ani s výplatou Zelených bonusů.
Vývoj ceny EUA je zachován s růstem na hodnotu
25 EUR/EUA v roce 2030. V grafu jsou tyto varianty
označeny zkratkou (25 EUA, 0 % bez ZB). Jedná se
o krajně pesimistický scénář. Dojde navíc k výpadku tržeb za Zelené bonusy a hodnoty dosahovaných VH se úměrně sníží.

CA byla vypočtena pro obě Varianty, jak Uhelnou variantu „HUsok“, tak pro Variantu s ETE „ETE HUsd“. CA je
provedena na výpočet dosahovaných výsledků hospodaření (VH), dosahovaných v jednotlivých variantách.
Základní scénář uvedený v našem modelu pro obě
základní varianty je, že cena povolenky roste z původní hodnoty 5 EUR/EUA v roce 2018 až na 25 EUR/EUA
v roce 2030 a dále meziročně roste o inflaci. Zároveň je
nastaven bezplatný příděl EUA na 30 % objemu vyprodukovaných emisí CO2. U Zelených bonusů máme nastavenu výplatu 200 Kč/MWh od roku 2020. Na rozdíl
od ceny EUA je tato výše zafixovaná na konstantní hodnotě po celou dobu hodnocení. Tato fixace zohledňuje
nejistotu spojenou s vypsáním výplaty v následujících
letech. Ve srovnávacím grafu je tento scénář vyznačen
tučnější čarou s označením HUsok (25 EUR, 30 %) pro
Uhelnou variantu resp. ETE HUsd (25 EUR, 30 %) pro
variantu s ETE. Označení podle výše ceny EUA v roce
2030 a uvažovaného procenta bezplatného přídělu.
K tomuto scénáři je CA doplněna o krajní scénáře:
První se stagnací ceny povolenky do roku 2030
zůstává na hodnotě 5 EUR/EUA, následně roste
o inflaci. Bezplatný příděl je 30 % a výplata zelených
bonusů je ponechána jako v základní variantě. Dopočteny jsou výsledky hospodaření pro Uhelnou
variantu a Variantu s ETE. V grafu jsou tyto varianty
popsány zkratkou (5 EUA, 30 %). Jde o optimistický
scénář, kdy se snižuje náklad na nakupované povolenky a výsledné průběhy dosahovaných VH se
v jednotlivých letech zvyšují.
Druhý porovnávaný scénář nepředpokládá pokračování bezplatných přídělů EUA po roce 2020.
70

Křivky v přílohách č. 4 a 5 znázorňují CA na cenu povolenky EUA, bezplatný příděl EUA a výplatu Zelených
bonusů k ceně elektřiny (KVET) formujících výsledky
hospodaření před zdaněním (v tis. Kč). CA je provedena samostatně pro Uhelnou variantu – HUsok (příloha
č. 4 HU sok CA)a stejně pro Variantu s ETE (příloha č. 5
ETE HUsd CA) pro všechny tři výše zmíněné scénáře.
Z přiložených grafů je vidět rozptyl VH dosahovaných
pro jednotlivé scénáře. Grafy jsou vyneseny ve stejným
měřítku a tak je patrný vyšší rozptyl mezi jednotlivými
scénáři pro Uhelnou variantu a nižší rozptyl pro Variantu s ETE.
Přílohy č. 6 a 7 (Vývoj finančních ukazatelů) vycházejí
z predikce výsledků hospodaření v jednotlivých letech,
tj. od tržeb až po výsledek hospodaření po zdanění
a odpisy. Vývoj obou variant vychází ze stávajícího stavu likvidních prostředků a zohledňuje hlavní budoucí
plánované investice, splátky úvěrů, změny ve výplatě
dividend, tvorby fondů a dotace pro zachování přiměřené míry pracovního kapitálu pro běžný chod firmy
v průběhu fiskálních let.
Hrubé členění v zásadních položkách ukazuje dopady
investic včetně následné potřeby čerpání úvěrů a změnu výplaty dividend.
S ohledem na aktuální stav finančních prostředků
a jeho uvažované tvorbě (EBITDA) vyplývá z obou variant potřeba čerpání úvěrů k provedení investic do

roku 2020 tak, aby bylo zachováno dostatečné finanční krytí pro úhradu běžných závazků. Od roku 2021
dochází k postupnému zvyšování finančního majetku,
který následně umožní financovat budoucí investice
z vlastních zdrojů.

Příloha č. 8 znázorňuje srovnání variant I „uhelná“ a II
„s ETE“ z pohledu vývojových křivek parametrů, jako
jsou výsledek hospodaření před zdaněním, stav krátkodobého finančního majetku na konci každého fiskálního roku a EBITDA.
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Strategie obchodní politiky
Základní obchodní strategií společnosti Teplárna České
Budějovice, a.s. je poskytovat svým zákazníkům spolehlivé, kvalitní a bezpečné dodávky tepelné a elektrické
energie za stabilní konkurenceschopné ceny a v souladu s firemním sloganem „Teplo bez starostí“ spojeného
s nabídkou dalších služeb.

V současné době se jako nejvýraznější zájmové oblasti
v lokalitě České Budějovice jeví oblasti bývalých kasáren
Čtyři Dvory, Husova kolonie a Suché Vrbné (plánovaný
budoucí obytný soubor Dubičný potok), oblast u Lučního jezu nebo ulice Na Zlaté stoce kde je všude plánována bytová výstavba.

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. bude aktivní v obchodním přístupu k získávání nových zákazníků
i v rámci péče o stávající zákazníky. S tím je spojeno
získávání nových kontaktů a jejich udržování s architektonickými ateliéry, projektanty, developerskými společnostmi i se stávajícími odběrateli. Zajímavou obchodní
příležitostí se jeví také aktivity v oblasti tzv. chytrých
měst (smart cities).

U stávajících odběratelů bude obchodní politika ve spolupráci úseků obchodního, úseku investic a úseku údržby a rozvodu tepla zaměřena na průběžné zjišťování
spokojenosti zákazníka se službami TČB (dodávkou tepla, TV, provedením fakturace odebrané tepelné energie,
poskytování servisních služeb, atd.) a to formou osobního, písemného i telefonického kontaktu. Významným
kladným prvkem obchodní činnosti bude nabízení spolupráce při řešení problémů spojených s odběrem tepelné energie na straně odběratele (za místem předání)
a to prostřednictvím pracovníka obchodu – technika zákaznických služeb. Nabídka spolupráce může zahrnovat
např. bezplatné technické poradenské činnosti, zprostředkování zajištění projektové dokumentace, realizaci
technologického zařízení předávací stanice. TČB bude
poskytovat seriózní a objektivní srovnávací ekonomické
studie zásobování konkrétního objektu ze soustavy ZTE
s dodávkami prostřednictvím jiného média (plynová kotelna, tepelné čerpadlo, apod.) s cílem udržení vysoké
kredibility a důvěryhodnosti u obchodních partnerů.
V některých případech, po posouzení technické a ekonomické výhodnosti, je možné nabídnout odkoupení
technologického zařízení předávací stanice a zajistit
komplexní službu včetně provozu zařízení a náklady
s tím spojené na teplárnu a dodávat „Teplo bez starostí“.

Prvotní informace o budoucí možné výstavbě objektů v dosahu sítě CZT budou získávány pověřenými
pracovníky úseku investic, obchodního úseku a úseku
údržby a rozvodu tepla od architektonických ateliérů,
projektantů, developerských společností, z Územního
plánu města prostřednictvím Odboru územního plánu
a architektury MM, médií nebo přímo od budoucího
investora (např. formou žádosti investora a vyjádření
k sítím v zájmovém území), nebo od již stávajících odběratelů tepelné energie. Cílem je získávat informace
o možném budoucím odběru tepelné energie včas
v době předprojektové přípravy a bezodkladně jednat
s pověřenými osobami investora o technickém řešení připojení. Po získání potřebných technických údajů
o možném způsobu připojení, hodnot tepelné potřeby budoucího odběratele a investičních nákladů na
připojení bude prováděn výpočet návratnosti budoucí
investice nezbytné k připojení. Pokud bude budoucí
odběrné místo technicky i ekonomicky možné připojit, zpracuje úsek obchodu společně s úsekem investic
a úsekem údržby a rozvodu tepla nabídku na připojení
daného budoucího odběrného místa na sítě zásobování tepelnou energií (ZTE). Nabídka bude zpracovávána
variantně dle možných úrovní předání dodávky tepelné
energie. Dle písemného rozhodnutí investora o výběru
konkrétní nabízené varianty způsobu připojení bude
zpracováván obchodním úsekem návrh kupní smlouvy
na dodávku a odběr tepla. Kupní smlouva bude následně projednávána s budoucím odběratelem a potvrzena.
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V lokalitě České Budějovice skončilo období zateplování
bytových domů a pokračuje období optimalizace spotřeby tepelné energie u nebytových odběrných míst.
Řešení energetických úspor se v budoucnu dotkne především odběrů na primární síti.
Jednou možností budoucích odběrů je dodávka chladu. Ta je aktuální zejména v letním období, kdy je nižší
odběr tepelné energie pro vytápění a je možno efektivně využít tuto energii pro výrobu chladu. Absorpční
chlazení je možno využít pro klimatizaci objektů i pro
průmyslové chlazení. Obecně se používá tam, kde je po-

žadována regulace vnitřní teploty. Využití absorpčního
chlazení je možné v následujících odvětvích a oborech:
 potravinářský průmysl – skladování potravin, pivovary, mlékárny,
 chemický, farmaceutický, papírenský průmysl
(nejen pro klimatizaci, ale i pro technologické
účely např. chlazení strojů, sušení),
 zdravotnická zařízení,
 nové bytové projekty, zejména luxusní rezidenční bydlení.

Budovy napojené na dálkové sítě chladu nevyžadují
montáž silných a složitých elektrických zařízení. Nevýhodou absorpčního chlazení jsou v tuto chvíli především vyšší pořizovací náklady a větší rozměry i hmotnost ve srovnání s kompresorovými systémy. Proto
každý budoucí záměr dálkového zásobování chladem
bude potřeba podrobně ekonomicky a technicky vyhodnotit.
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Energetické využití TAP
Na základě rozhodnutí Valné hromady TČB a v souladu
s dalšími relevantními strategickými dokumenty (Plán
odpadového hospodářství Jihočeského kraje i statutárního města České Budějovice a Územní energetické koncepce statutárního města České Budějovice) teplárna
prověřila a připravila technicky realizovatelnou možnost
energetického využití SKO ve formě TAP v návaznosti na
záměr vybudování linky na výrobu TAP procesem mechanicko-biologické úpravy a třídění SKO společností
FCC. Jedná se o samostatné doplnění obou variant rozvoje společnosti respektující především technologické
možnosti energetického využití TAP v kontextu současných znalostí platné legislativy (především zákona o odpadech a budoucích emisních limitů spalovacích zdrojů
této kategorie). Využitím TAP jako dalšího zdroje primární energie dochází k další diverzifikaci zdrojové základny
a s tím i spojeného rozložení možných rizik z pohledu
zajištění bezpečnosti dodávek TE odběratelům v oblasti Českých Budějovic. Z pohledu společenského dojde
k důležitému využití synergií při likvidaci a využívání odpadu ve městě České Budějovice.
Spalování TAP lze v TČB realizovat zejména dvěma porovnávanými způsoby, a sice spoluspalováním hnědého uhlí a TAP po retrofitu kotle K12 na multi-palivový
vč. relevantního čištění spalin nebo lze provést retrofit
K12 pro spalování uhlí (viz Varianta I) a pro spalování TAP
vybudovat nový, speciálně upravený kotel (monoblok
pro spalování 100 % TAP) vč. relevantního čištění spalin.
Jako efektivní poměr palivového mixu pro spoluspalování ve fluidních kotlích je obecně doporučována
náhrada maximálně 10 % základního paliva (hnědého
uhlí) TAPem a to pouze u kotlů s výkonem větším než
100 MWt. Dříve uvažované spoluspalování TAP a hnědého uhlí v multi-palivovém kotli s fluidními prvky se
po zpřesnění údajů o množství vyráběných TAP, jejich
kvalitě (viz Příloha č. 11), množství vyráběných energií,
snížení ztrát a rozvoje přenosové sítě, poměrů paliv při
spoluspalování (jak již bylo konstatováno výše, v letních
měsících a přechodových obdobích by poměr paliv
v K12 (po jeho retrofitu na multi-palivový) byl až 70 %
TAP a pouze 30 % hnědé uhlí), přepočtu v budoucnu
potřebných kapacit kotlů, produkce tuhých zbytků po
spalování, harmonogramu přípravy záměru a výstavby
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spalovacího zařízení, investičních a provozních nákladů
jeví jako výrazně méně výhodné.
Dlouhá příprava dokumentace a možné průtahy v projednávání EIA a navazujících procesech získání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení
a změny integrovaného povolení (předpoklad doby trvání celkem 6 let) navíc mohou v případě spoluspalování HU s TAP v dožívajícím kotli K12 ohrozit realizaci jeho
retrofitu, která je plánována v letech 2019–2021.
Výhody spalování TAP v monobloku:
 produkce menšího objemu odpadů vč. nebezpečných (popílek)
 flexibilnější nasazování zdrojů (monoblok pojede
v režimu base load)
 oddělení odpadového hospodářství monobloku od
stávajícího uhelného provozu a tím snížení nákladů na
odběr odpadů ze spalování a zbytků z čištění spalin
 nižší celkové provozní náklady (spotřeby chemikálií,
opravy)
 vyšší celková výroba elektřiny z důvodu, že u uhelného kotle nedojde ke snížení parametrů páry z kotle
z 9,32 MPa, 535 ºC na 5,1 MPa abs., 425 ºC jako je
tomu u kotle multipalivového na spoluspalování
HU/TAP
 možnost spalování jiných druhů alternativních paliv
(např. biomasa)
 zahraniční reference na spalování TAP vyrobených
z SKO
 možnost přesnějšího vyhodnocení investice (čitelná
hranice nákladů a výnosů mezi ekonomikou stávajícího provozu TČB a monobloku)
 výrazně nižší náklady na spalování TAP než u spoluspalování s HU
 flexibilní příprava a realizace investice. Záměr lze
průběžně připravovat, jeho realizace však může být
spuštěna dle aktuálního vývoje legislativy, po zjištění
proveditelnosti a vyhodnocení výhodnosti spalování
TAP pro efektivní hospodaření s SKO produkovaným
na území statutárního města České Budějovice po
roce 2024, získaných zdrojů financování či dotačních
možností apod., bez ohledu na harmonogram nutného retrofitu K12 plánovaného nejpozději v letech
2019–2021.

Nevýhody spalování TAP v monobloku:
 na rozdíl od monobloku se spoluspalování TAP
v multipalivovém kotli jeví technicky univerzálnější,
naráží však na problémy s řešením odlišné kvality
a složení různých druhů paliv (např. TAP vs. biomasa) a legislativní omezení (např. problémy při pro-

jednání a získání „univerzální“ EIA či integrovaného
povolení).
Následující tabulky představují hrubé vícekriteriální
hodnocení jednotlivých variant energetického využití
TAP z pohledu hlavních aspektů.

Tabulka 12 Multikriteriální hodnocení energetického využití TAP

Emisní regulace

Povolovací
procedura

Přísnost

Stabilita

Povolenky

Cena
paliv

NIMBY

Synergie
Podpora
město

Uhlí

1

3

1

4

4

1

4

4

Multi

2

3

3

3

3

2

2

3

Monoblok
TAP

3

1

3

2

2

2

2

2

1 – nejlepší (nejjednodušší); 4 – nejhorší (velmi komplikované)
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Tabulka 13 Hlavní argumenty hodnocení retrofitu K12

1

2

 Nejjednodušší procedura

3
 Striktní limity BREF
LCP po roce 2021

 Nejvyšší stabilita
(BREF LCP ve finální
fázi)
Uhelný
kotel

4
 Nejvyšší emisní
faktor (bez podílu
biomasy)
 Nejvyšší cena paliva
(zvyšování ceny
emis. povolenek;
cena TAP jako lokálního paliva bude
smluvní)

 Nejvyšší přijatelnost
(nutnost ekologizace)

 Pro ekologizaci sice
existuje investiční
podpora (OPŽP), ale
do budoucna trend
EU nepodporovat
uhlí
 Stále relativně snazší  Přísnost v dodatečprocedura (a tudíž
ných polutantech
i nižší NIMBY)
(těžké kovy, rtuť,
chlor)
 Částečná synergie
s městem (jako
 Nižší stabilita (zapovlastníkem)
čatá revize BREF WI,
ale není vyjasněn
status TAP v národní
legislativě)

Multi-palivový kotel

 Nižší cena než uhlí
(palivo z odpadu)
 Pro ekologizaci
možná investiční
podpora (OPŽP), pokračující do budoucna z ETS fondů díky
redukci emisí
 Přísnější limity na
dodatečné polutanty vyvažuje specializovaná technologie

TAP
monoblok

 NIMBY díky velikosti
srovnatelné s multiblokem

 V případě mimo are-  Nižší stability (zapoál bez-povolenkový
čatá revize BREF WI,
režim
ale není vyjasněn
status TAP v národní
 Cena paliva nižší
legislativě)
(jenom TAP bez příměsi dražšího uhlí)
 Částečná synergie s
městem (jako vlastníkem) při řešení
zpracování odpadu
 Specializovaná
výzva pro podporu
a zdroj díky velikosti
by měl být způsobilý
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 Náročnější procedura v porovnání
s multiblokem

Popis technického řešení
Zvažované technické řešení počítá s výstavbou monobloku na energetické využití TAP. Tento monoblok bude
složen z vlastního zařízení pro spálení TAP, spalinového
kotle, turbogenerátoru pro kombinovanou výrobu elektřiny/tepla a technologie čištění spalin.
Vzhledem k předpokládaným objemům dostupných
TAP je jako zařízení pro vlastní spalování navržena spalovací pec s posuvným spalovacím ložem. Odtud jsou
spaliny vedeny do utilizačního (spalinového) kotle pro
vlastní výrobu páry a jejich vychlazení před vstupem
do technologie čištění spalin. Pro definované množství
TAP (30 000 t/rok, ±10 %), tj. 3,5 t/hod bude činit příkon
v palivu 13,61 MW a parní výkon kotle pak 10,8 t/h páry
(o parametrech 400°C a 4,1 MPa). Zvolené výstupní parametry reflektují především složení spalovaného paliva
pro zachování dlouhé životnosti tlakového celku (prevence chlorových korozí) a minimalizaci servisních nákladů. Zařízení bude vybaveno odpovídající technologií

na snížení všech emisních látek dle požadavků legislativy pro zajištění požadovaných limitních emisí po roce
2021.
Výstupní pára výše definovaných parametrů je poté zavedena do protitlakého turbogenerátoru k využití teplotního a tlakového spádu k výrobě elektrické energie.
Výstupní pára z turbogenerátoru o parametrech 237 °C
a 0,8 MPa je pak zavedena do NTR parního systému teplárny.
Obecně jde o modulární systém relativně nenáročný na
dispoziční umístění, schopen samostatného provozu
a plně kompatibilní s technologiemi teplárny. Pro konečný rozptyl vyčištěných spalin je počítáno s využitím stávajícího komínu 120 m. Technickou způsobilost
a vhodnost bude však nutné ověřit při návštěvě referenčních staveb a zpracováním technologické studie či
studie proveditelnosti.

Ekonomika spalování TAP v uvažovaném monobloku
Na základě konzultací se společností FCC, informací od
technologů a po jednáních projektového týmu byly porovnány ekonomické modely variant budoucího hospodaření TČB při využití TAP, proběhlo srovnání variant
pomocí metody rozdílové ČSH a vznikl samostatný ekonomický propočet monobloku na TAP.
Po dosazení dostupných informací do ekonomického
modelu TČB a provedení citlivostní analýzy byly identifikovány klíčové faktory ovlivňující náklady na spalování
TAP. Zejména dle vývoje cen emisních povolenek a cen

odpadů vznikajících při spalování TAP, výše investičních
a provozních nákladů, ceny tepla a hlavně ceny TAP jsou
vyčísleny dopady do hospodaření teplárny.
Při analýze dosažení rozdílové ČSH nula, tj. když varianta
provozu TČB při spalování uhlí po napojení horkovodu
z ETE a stejná varianta provozu vč. provozu nového monobloku na TAP přinášejí společnosti stejný ekonomický
užitek, byla mj. prověřena závislost mezi náklady na spalování TAP a výší investice do spalovacích zařízení včetně relevantního čištění spalin.
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Graf 8 Závislost mezi náklady na spalování TAP a výší investice

Náklady na spalování TAP v monobloku ovlivňují především:
 vysoké investiční náklady;
 vysoké náklady na opravy a údržbu;
 vysoké náklady na chemikálie pro čištění spalin;
 výdaje za emisní povolenky;
 ztráta na výrobě z důvodu snížení parametrů páry
z kotle z 9,32 MPa, 535 ºC na 4,10 MPa, 400 ºC;
 zvýšené náklady na odběr odpadů:
– popílku ze spalování a zbytků z čištění spalin
z monobloku na TAP, které jsou kategorie N;
– škváry z monobloku na TAP, která je sice kategorie ostatní odpad, ale náklady na její odběr jsou nabízeny vyšší než za odběr popílku
a granulátu z uhelného kotle vlivem horších
kvalitativních ukazatelů škváry.
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Náklady na spalování TAP, resp. cenu za odběr TAP do
monobloku v teplárně bude nutné upřesňovat v návaznosti na další informace získané v budoucnu z detailní
technologické studie případně studie proveditelnosti
a z dalších stupňů projektové dokumentace. Důležité bude zejména zpřesnění technologického řešení
vč. informací o výši investičních a provozních nákladů,
o vývoji ceny tepla, o vývoji ceny emisních povolenek
CO2 a také o vývoji cen za odběr odpadů z monobloku
na TAP ze spalování a čištění spalin. U nákladů na spalování TAP na Novohradské ulici se pozitivně projevuje
částečná synergie se stávajícím provozem v tomto areálu včetně úspory obsluh monobloku.
Příklady ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu vybudování monobloku pro spalování TAP jako samostatné investice v areálu Novohradská (investice do kotle
na TAP 597 mil. Kč) – při ceně TAP v CÚ 2017 zajišťující
diskontovanou návratnost investice cca 20 let:

Čistá současná hodnota diskontovaná k 1. 1. 2024 v tis. Kč

89 793

Vnitřní výnosové procento

7,3 %

Prostá doba návratnosti v letech

11

Diskontovaná doba návratnosti v letech

19,5

Příklad návratnosti při ČSH nula:
Čistá současná hodnota diskontovaná k 1. 1. 2024 v tis. Kč

0

Vnitřní výnosové procento

6%

Prostá doba návratnosti v letech

12,5

Diskontovaná doba návratnosti v letech

25

Diverzifikace palivových zdrojů se zdá být klíčovým
předpokladem pro cenovou stabilitu produktů TČB.
Model ve výhledu a na omezených datech analyzuje
i možnost tepelného zpracování tuhého alternativního paliva vyrobeného ze směsného komunálního
odpadu města a přilehlých lokalit (TAP). Využití TAP

se jeví reálně z ekonomicko – provozního pohledu
v samostatném výrobním zařízení, tzv. monobloku. Varianta mísení TAP s uhlím v uhelném kotli se v hodnocení prostřednictvím metody čisté současné hodnoty
a provozních nákladů projevila jako nevýhodná.
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Závěr

Strategie 2040 je závaznou dlouhodobou koncepcí podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., („společnost“
nebo „TČB“), kterou po projednání s dozorčí radou předkládá
představenstvo ke schválení jedinému akcionáři společnosti –
– Statutárnímu městu České Budějovice, vykonávajícímu
působnost valné hromady společnosti.
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Na výstupech a poznatcích projektového týmu klíčových zaměstnanců a externích poradců jsou zmapovány významné faktory ovlivňující rozvoj TČB, zejména
následující oblasti:
 vyhodnocení nabídek na dodávky hnědého uhlí
 obchodní, ekonomické a technické posouzení obchodní nabídky dodávek tepelné energie
ČEZ, a. s. do rozvodné soustavy TČB prostřednictvím horkovodu z ETE
 příprava energetického využití TAP
Ze získaných informací o trhu, odvětví a analýzou podnikatelské činnosti společnosti k září 2017 byly zpracovány
bilanční a ekonomické modely budoucího hospodaření
společnosti v horizontu do roku 2046 s finančními výpočty do roku 2030. Připravené varianty dalšího rozvoje
zdrojové i rozvodné části technologie TČB respektují reálný předpoklad budoucí potřeby dodávek tepelné energie na relevantním území.
Strategie 2040 podporuje zachování systému centrálního vytápění zajišťujícího efektivní a vysoce
účinnou dodávku čistého tepla za konkurenceschopné ceny a to při zvýšení diverzifikace palivových zdrojů a v synergii se zajištěním vysoké míry
bezpečnosti a dostupnosti dodávek.
Hlavními dlouhodobými cíli společnosti podle
předkládané koncepce je:
 zajištění stabilních a cenově dostupných
dodávek tepelné energie,
 diverzifikace energetických zdrojů, snížení
vlivu externalit a s tím spojenou vyšší míru
predikovatelnosti ekonomických parametrů,
 snížení kapacit výrobních zdrojů na spalování hnědého uhlí,
 optimalizace výroby a distribuce tepla při
dalším snižování tepelných ztrát,
 snížení provozní ekologické zátěže (redukce odpadů z výroby TČB a snížení emisí na
území Českých Budějovic).
Geografická poloha Jaderné elektrárny Temelín umožňuje využít potenciál jaderné energie jako dalšího zdroje primární energie pro potřeby Teplárny České Budějovice a jejích zákazníků. Praktické zkušenosti s dálkovým
přenosem tepla v České republice a zahraničí (Mělník
– Praha a Neratovice, Temelín – Týn nad Vltavou; topné
soustavy ve městech Helsinky, Kodaň, Arhus, Moskva aj.)

dokládají proveditelnost záměru vybudování horkovodního tepelného napaječe Temelín – České Budějovice
a správnost uvedených předpokladů.
Obchodní podmínky dlouhodobého kontraktu
předkládaného společností ČEZ se na rozdíl od
předešlých let v dnešním turbulentním prostředí energetiky jeví jako výhodné, jejich přínos je
především v oblastech snížení emisí a produkce
odpadů vznikajících ze spalování hnědého uhlí
a zvýšení diverzifikace palivového mixu, bezpečnosti dodávek a stability cen tepla.
Pro naplnění Strategie 2040 TČB přijme nabídku
společnosti ČEZ, a. s., uzavře Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie prostřednictvím horkovodního tepelného napaječe
a následnou Smlouvu o dodávce tepelné energie
postupem dle předloženého harmonogramu, resp.
dle postupu výstavby horkovodního napaječe
a vývoje dalších okolností stanovených smlouvou.
Zahájení dodávek tepelné energie je předpokládáno v říjnu 2020.
Společnost nejpozději do roku 2021 provede retrofit kotle K12 na spalování hnědého uhlí s optimalizovanou výrobní kapacitou pro situaci po
připojení tepelného napaječe z ETE.
Teplárna České Budějovice v období let 2017–2021
zrealizuje popsané projekty konverze stávajících
parovodních částí distribuční sítě na systémy
horkovodní (Havlíčkova kolonie, Suché Vrbné, Jih –
– Novohradská ulice).
V kontextu se strategií města České Budějovice a Jihočeského kraje se Strategie 2040 zabývá možností využití
TAP. TČB jako provozovatel CZT na území Českých Budějovic je přirozeným subjektem pro posouzení možnosti a výhodnosti energetického využití TAP vyrobených
z odpadů Českých Budějovic a uvažovaných spádových
oblastí v okolí. Byly porovnány dva možné způsoby spalování TAP (spoluspalování s hnědým uhlím nebo speciální monoblok na spalování TAP). Varianta spalování
100 % TAP ve zvláštním kotli (monoblok dimenzovaný
na využití 30 000 t TAP/rok ± 10 %) je proveditelnější,
provozně flexibilnější a ekonomicky výhodnější než spoluspalování TAP s hnědým uhlím, navíc varianta rozvoje
teplárny s novým kotlem pro spalování 100 % TAP není
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časově a finančně vázaná na nutný retrofit kotle K12 plánovaný na roky 2019–2021. Na parametrech roku 2017
se spalování TAP pro TČB jeví ekonomicky udržitelné
až po dosažení záporné (dotované) ceny, resp. nastavení modelu externího financování nákladů na spalování TAP. Finální vyhodnocení proveditelnosti záměru
a posouzení celkové výhodnosti výroby a následného
spalování TAP bude možné až po schválení nových,
zvýšených poplatků za skládkování, vyhodnocení komplexní nabídky na dodávky TAP a po získání vyjádření
a pravomocných rozhodnutí dotčených subjektů a orgánů státní, resp. veřejné správy k výstavbě kapacity pro
spalování TAP v areálu TČB.
S ohledem na blížící se konec skládkování směsného komunálního odpadu (2024), vzhledem
k identifikaci velkého množství otevřených témat týkající se celé oblasti nakládání a využívání
odpadů, která se budou časem vyjasňovat (např.
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opožděná novelizace zákona o odpadech a prováděcích předpisů, možnost získání investiční dotace apod.), bude TČB dále průběžně sledovat vývoj
relevantní legislativy, mapovat možnosti získání
finanční podpory investice a jednat o obchodních
podmínkách dodávek TAP. TČB zajistí technologický návrh a studii proveditelnosti záměru vybudování kotle (monoblok) určeného ke spalování
pouze TAP v areálu Novohradská, zahájí přípravu
dokumentace EIA pro uvažované zařízení, spustí
a dokončí řízení EIA. Následně TČB připraví dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci pro stavební povolení a zahájí řízení o povolení stavby.
Náklady na přípravu nového kotle na TAP v uvedeném rozsahu jsou odhadovány v řádu milionů
korun, které budou průběžně vynakládány a vyhodnocovány tak, aby bylo možné celý projekt
načasovat a spustit dle požadavku a potřeb vlastníka, města České Budějovice.
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Příloha č. 1.

Varianta I – uhelná – výhled investic a generálních oprav

Investice v tis.Kč
2017
Horkovod HK (-30%) (2823)
Horkovod SV (-30%)
Bytové domy Na Zlaté stoce
Konverze parovod Jih
VS optimalizace řízení
Ostatní
optimalizace parovodní sítě (od 2018)
Rekultivace odkaliště (1713)
TG6 + CPS3 + horkovod (-30%) (1027+2822)
K12 (75 t/h) 474 200 tis. Kč
K11 (retrofit)
K10 (75t/h)
Odsíření min výkon
Celkem

20000

2018
31000
25000
12500
26000
5000
20000

12000
56 000

30000
102 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

12000
20000

11000
20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

30000
15 000
237 100

30000

18000

237 100
250 000

250 000

251 500

364 100

30 000
20 000
348 100

38 000

20 000

20 000

20 000

270 000

270 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

2018
8 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

8 000
20 000
10 000
38 000
10 000
48 000

15 000
10 000
8 000
20 000
10 000
63 000
10 000
73 000

46000
4000

GO v tis.Kč
Trafo T2
Rozvodna R1.1
Trafo T4
TG4
Kompresorovna
K11 - II.tah
K11 (retrofit 3-leté GO)
K12 (retrofit 3-leté GO)
Odsíření
Sekundární síť
Horkovod
ostaní
Celkem GO
Celkem BO
CELKEM BO+GO
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15 000
10 000
25 000
5 000
40 000
15 000
15 000
8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

10 000
8 000

10 000
26 000
10 000
36 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
73 000
10 000
83 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
48 000
10 000
58 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
28 000
10 000
38 000

15 000

15 000
8 000
20 000
10 000
38 000
10 000
48 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
33 000
10 000
43 000

10 000
18 000
10 000
28 000
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Příloha č. 2.

Varianta II – s ETE – výhled investic a generálních oprav

Investice v tis.Kč
2017
Horkovod HK (-30%) (2823)
Horkovod SV (-30%)
Bytové domy Na Zlaté stoce
Konverze parovod Jih
VS optimalizace řízení
Ostatní
optimalizace parovodní sítě (od 2018)
Rekultivace odkaliště (1713)
TG6 + CPS3 + horkovod (-30%) (1027+2822)
K12 (55t/h) 364 000 tis. Kč
K11 (retrofit)
K10 (75t/h)
Odsíření min výkon
Celkem

20000

2018
31000
25000
12500
26000
5000
20000

12000
56 000

30000
102 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

12000
20000

11000
20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

30000
15 000
182 000

30000

18000

182 000
200 000

200 000

251 500

309 000

30 000
20 000
293 000

38 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

220 000

220 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

2018
8 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

8 000
20 000
10 000
38 000
10 000
48 000

10 000
10 000
8 000
20 000
10 000
58 000
10 000
68 000

46000
4000

GO v tis.Kč
Trafo T2
Rozvodna R1.1
Trafo T4
TG4
Kompresorovna
K11 - II.tah
K11 (retrofit 3-leté GO)
K12 (retrofit 3-leté GO)
Odsíření
Sekundární síť
Horkovod
ostaní
Celkem GO
Celkem BO
CELKEM BO+GO

15 000
10 000
25 000
5 000
40 000
10 000
10 000
8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

10 000
8 000

10 000
26 000
10 000
36 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
73 000
10 000
83 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
48 000
10 000
58 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
8 000
20 000
10 000
38 000
10 000
48 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
18 000
10 000
28 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
28 000
10 000
38 000

10 000
18 000
10 000
28 000

zvýrazněné hlavní rozdíly proti uhelné variantě
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Příloha č.3. Predikované výsledky hospodaření před zdaněním (v tis. Kč)
200 000

154 943

150 000

138 638

117 999

134 027

139 462

123 295
113 898

112 090

103 997

100 000

97 259
83 024
024
83

77 986
66 924
924
66

64 375

59 512

50 000

77 058

57 463

58 918

62 960

43 928

33 473

28 831
16 969

-915

-3 772

-7 313

-9 747

87 062

70 130

97 809

96 264

98 413

85 043

67 187
60 138

51 693

38 510
33 156

16 577

5 614

0

71 680

46 776

44 786

95 333

80 148

60 580

51 805

48 047
047
48

91 825

-13 023

1 183

-2 932

-18 067

-15 441

-22 889

-39 562

-47 415

-50 000

-100 000
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

Varianta - HUsok

48 047

83 024

66 924

-3 772

5 614

-7 313

16 969

28 831

-2 932

-15 441

1 183

33 473

33 156

38 510

57 463

43 928

44 786

60 580

46 776

51 693

70 130

60 138

67 187

85 043

95 333

96 264

112 090

97 809

98 413

113 898

Varianta - ETE HUsd

48 047

83 024

66 924

-9 747

-39 562

-47 415

-13 023

-915

-18 067

-22 889

16 577

51 805

59 512

77 986

64 375

58 918

62 960

77 058

71 680

80 148

97 259

91 825

87 062

103 997

117 999

123 295

138 638

134 027

139 462

154 943
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4. Citlivostní analýza Varianty I – uhelná na cenový vývoj emisních povolenek a podpory KVET
Výsledky hospodaření před zdaněním (v tis. Kč)
250 000
Varianta - HUsok (25EUR,0%)

Varianta - HUsok (25EUR,30%)

Varianta - HUsok (5EUR,30%)

Varianta - HUsok (25EUR,0% bez ZB)
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-50 000

-100 000

90

91

5. Citlivostní analýza Varianty II – s ETE na cenový vývoj emisních povolenek a podpory KVET
Výsledky hospodaření před zdaněním (v tis. Kč)

250 000
Varianta - ETE HUsd (25EUR,0%)

Varianta - ETE HUsd (25EUR,30%)

Varianta - ETE HUsd (5EUR,30%)

Varianta - ETE HUsd (25EUR,0% bez ZB)
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-50 000

-100 000
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Příloha č. 6. Přehled o potřebě a tvorbě finančních zdrojů pro Variantu I – uhelná (v tis. Kč)
CF2030HUsok
Krátkodobý finanční majetek -počátek roku
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Tržby včetně ostatních výnosů (fin.maj., úroky)
Náklady
Výsledek hospodaření před zdaněním
Dań z příjmů za bežnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot. majetku
Zdroje celkem
Splátky úvěrů
Investice
Dividendy
Rezevní fond
Sociální fond
Tantiémy
Výplata akcií při sníženi zákl.kapitálu
Změny stavu
Úvěr-Pražské předm.etapa I.
Úvěr-Pražské předm.etapa II.
Úvěr - Pražské předm. etapa III.
Úvěr-snížení zákl.kapitálu
Úvěr - horkovod
Úvěr - K12
Dotace
Krátkodobý finanční majetek -konec roku
Vlastní kapitál
Základní kapitál (Nominal capital)
Úrokové náklady (Interest costs)
DSCR
EBITDA
VH před zd.+ODP
ROS (rentab tržeb)
ROE (rentab vl. kap)
Rentabilita ZK

VH/TR
VH/VK
VH/ZK

Dividenda na akcii
DOTACE
EIB grants
Odsířeni spalin TCB
Horkovod Pražské předměstí I.
Horkovod Pražské předměstí II.
Horkovod Pražské předměstí III.
Horkovod HK
Horkovod - vyvedení
Celkem
INVESTICE
Odsířeni spalin TCB
Horkovod Pražské předměstí I.
Horkovod Pražské předměstí II.
Horkovod Pražské předměstí III.
K10
K11
K12
Rekultivace
Horkovod - vyvedení
Odsíření min. výkon
Horkovod HK (-30%) (2823)
Horkovod SV (-30%)
Bytové domy Na Zlaté stoce
Konverze parovod Jih
VS optimalizace řízení
Ostatní
CELKEM INV
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

204 103
773 428
824 285
768 830
55 455
11 239

264 324
765 696
783 276
735 229
48 047
8 193

334 365
789 801
820 302
737 278
83 024
16 605

323 011
817 297
854 226
787 302
66 924
13 385

322 647
835 928
882 211
885 982
-3 772
0

210 251
858 139
921 576
915 962
5 614
1 123

279 698
881 979
947 694
955 007
-7 313
0

355 745
900 335
968 330
951 360
16 969
3 394

456 116
919 011
989 285
960 454
28 831
5 766

581 940
938 015
1 010 568
1 013 500
-2 932
0

430 268
957 351
1 032 184
1 047 626
-15 441
0

253 803
977 028
1 054 140
1 052 957
1 183
237

352 295
997 051
1 076 443
1 042 971
33 473
6 695

464 508
1 017 428
1 099 100
1 065 944
33 156
6 631

561 943
1 038 165
1 122 117
1 083 607
38 510
7 702

44 216
139 122
183 338
58 692
75 023
28 994
0
3 700
0

39 854
138 750
178 604
57 492
106 398
20 073
0
3 900
0

66 419
140 078
206 497
68 452
251 500
0
0
3 900
0

53 539
145 773
199 313
46 676
364 100
0
0
3 900
0

-3 772
143 687
139 916
32 252
348 100
0
0
3 900
0

4 491
172 302
176 793
65 446
38 000
0
0
3 900
0

-7 313
172 705
165 393
65 446
20 000
0
0
3 900
0

13 575
165 122
178 698
54 426
20 000
0
0
3 900
0

23 065
159 853
182 918
33 194
20 000
0
0
3 900
0

-2 932
158 354
155 422
33 194
270 000
0
0
3 900
0

-15 441
146 071
130 629
33 194
270 000
0
0
3 900
0

946
154 640
155 586
33 194
20 000
0
0
3 900
0

26 778
142 528
169 306
33 194
20 000
0
0
3 900
0

26 525
128 005
154 529
33 194
20 000
0
0
3 900
0

30 808
122 789
153 598
33 194
20 000
0
0
3 900
0

55 300

106 000

0
264 324
1 661 159
557 575
1 558
2,16
130 152

24 000
334 365
1 677 040
557 575
734
2,33
135 726

0
323 011
1 739 560
557 575
1 078
1,06
73 702

15 000
200 000
0
322 647
1 789 199
557 575
1 943
1,23
59 697

131 940
0
210 251
1 781 527
557 575
6 457
-2,07
-80 144

0
279 698
1 782 118
557 575
10 368
1,79
136 015

0
355 745
1 770 906
557 575
9 031
1,90
141 493

0
456 116
1 780 581
557 575
7 712
2,55
158 191

0
581 940
1 799 746
557 575
6 535
4,15
164 784

0
430 268
1 792 914
557 575
5 519
-3,06
-118 478

0
253 803
1 773 572
557 575
4 523
-3,80
-143 271

0
352 295
1 770 619
557 575
3 527
3,59
131 923

0
464 508
1 793 497
557 575
2 531
4,26
152 101

0
561 943
1 816 122
557 575
1 535
3,95
137 260

x
2,66
7,93

x
2,38
7,15

x
3,82
11,91

x
2,99
9,60

x
-0,21
-0,68

x
0,25
0,81

x
-0,41
-1,31

x
0,76
2,43

x
1,28
4,14

x
-0,16
-0,53

x
-0,87
-2,77

x
0,05
0,17

x
1,49
4,80

52

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUMA 14-16
589 306

SUMA 17-30
264 324

190 313
36 474

326 274
69 730

0
658 447
1 843 030
557 575
539
4,07
137 400

153 839
370 073
523 912
171 192
709 899
79 459
2 990
12 100
1 111
391 504
70 239
0
35 000
25 000
200 000
0
0
189 122
264 324
4 921 798
1 672 725
3 537
-0,67
-117 316

256 544
2 090 658
2 347 202
622 548
1 788 098
20 073
0
54 600
0
0
0
0
0
0
0
176 300
331 940
24 000
658 447
24 910 429
7 806 050
62 032
1,59
1 086 400

x
1,46
4,76

x
1,67
5,53

3,13
9,20

1,03
3,29

0

0

48

3

0

7 085
128 373
0
27 628
26 036
0
0
189 122

0
0
0
0
0
0
0
0

20 000
20 000

429 940
831
69 477
49 046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 605
709 899

0
0
0
0
30 000
500 000
474 200
120 000
173 000
20 000
31 000
71 000
16 500
26 000
28 000
298 398
1 788 098

43 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

75 023
75 023

12 000
56 000

30 000
102 000

38 398
106 398

31 000
25 000
12 500
26 000
5 000
20 000
251 500

237 100
30 000
15 000

237 100
30 000

0

0

250 000

250 000

20 000
270 000

20 000
270 000

0

0

0

18 000

20 000

46 000
4 000
12 000
20 000
364 100

11 000
20 000
348 100

20 000
38 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000
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Příloha č. 7. Přehled o potřebě a tvorbě finančních zdrojů pro Variantu II – s ETE (v tis. Kč)
CF2030ETE Husd
Krátkodobý finanční majetek -počátek roku
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Tržby včetně ostatních výnosů (fin.maj., úroky)
Náklady
Výsledek hospodaření před zdaněním
Dań z příjmů za bežnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot. majetku
Zdroje celkem
Splátky úvěrů
Investice
Dividendy
Rezevní fond
Sociální fond
Tantiémy
Výplata akcií při sníženi zákl.kapitálu
Změny stavu
Úvěr-Pražské předm.etapa I.
Úvěr-Pražské předm.etapa II.
Úvěr - Pražské předm. etapa III.
Úvěr-snížení zákl.kapitálu
Úvěr - horkovod
Úvěr - K12
Dotace
Krátkodobý finanční majetek -konec roku
Vlastní kapitál
Základní kapitál (Nominal capital)
Úrokové náklady (Interest costs)
DSCR
EBITDA
VH před zd.+ODP
ROS (rentab tržeb)
ROE (rentab vl. kap)
Rentabilita ZK

VH/TR
VH/VK
VH/ZK

Dividenda na akcii
DOTACE
EIB grants
Odsířeni spalin TCB
Horkovod Pražské předměstí I.
Horkovod Pražské předměstí II.
Horkovod Pražské předměstí III.
Horkovod HK
Horkovod - vyvedení
Celkem
INVESTICE
Odsířeni spalin TCB
Horkovod Pražské předměstí I.
Horkovod Pražské předměstí II.
Horkovod Pražské předměstí III.
K10
K11
K12
Rekultivace
Horkovod - vyvedení
Odsíření min. výkon
Horkovod HK (-30%) (2823)
Horkovod SV (-30%)
Bytové domy Na Zlaté stoce
Konverze parovod Jih
VS optimalizace řízení
Ostatní
CELKEM INV
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

204 103
773 428
824 285
768 830
55 455
11 239

264 324
765 696
783 276
735 229
48 047
8 193

334 365
789 801
820 302
737 278
83 024
16 605

323 011
817 297
854 226
787 302
66 924
13 385

377 747
831 378
876 418
886 165
-9 747
0

237 335
820 529
862 469
902 031
-39 562
0

264 933
840 883
884 341
931 756
-47 415
0

303 081
858 124
903 099
916 122
-13 023
0

379 059
875 682
922 176
923 091
-915
0

483 107
893 563
941 575
959 642
-18 067
0

568 504
911 775
961 305
984 194
-22 889
0

636 795
930 323
981 372
964 795
16 577
3 315

724 806
949 215
1 001 782
949 977
51 805
10 361

828 889
968 457
1 022 543
963 030
59 512
11 902

724 613
988 055
1 043 660
965 673
77 986
15 597

44 216
139 122
183 338
58 692
75 023
28 994
0
3 700
0

39 854
138 750
178 604
57 492
106 398
20 073
0
3 900
0

66 419
140 078
206 497
68 452
251 500
0
0
3 900
0

53 539
145 773
199 313
46 676
309 000
0
0
3 900
0

-9 747
143 687
133 940
32 252
293 000
0
0
3 900
0

-39 562
166 792
127 230
57 732
38 000
0
0
3 900
0

-47 415
167 195
119 780
57 732
20 000
0
0
3 900
0

-13 023
159 612
146 590
46 712
20 000
0
0
3 900
0

-915
154 343
153 428
25 480
20 000
0
0
3 900
0

-18 067
152 844
134 777
25 480
20 000
0
0
3 900
0

-22 889
140 561
117 671
25 480
20 000
0
0
3 900
0

13 261
124 130
137 391
25 480
20 000
0
0
3 900
0

41 444
112 018
153 462
25 480
20 000
0
0
3 900
0

47 610
97 495
145 104
25 480
220 000
0
0
3 900
0

62 389
92 279
154 669
25 480
220 000
0
0
3 900
0

55 300

106 000

0
264 324
1 661 159
557 575
1 558
2,16
130 152

24 000
334 365
1 677 040
557 575
734
2,33
135 726

0
323 011
1 739 560
557 575
1 078
1,06
73 702

15 000
200 000
0
377 747
1 789 199
557 575
1 943
2,36
114 797

54 800
0
237 335
1 775 551
557 575
6 457
-2,79
-108 160

0
264 933
1 732 090
557 575
8 160
1,29
85 330

0
303 081
1 680 774
557 575
7 054
1,48
95 880

0
379 059
1 663 852
557 575
5 967
2,33
122 690

0
483 107
1 659 036
557 575
5 021
4,25
129 528

0
568 504
1 637 070
557 575
4 236
3,73
110 877

0
636 795
1 610 281
557 575
3 472
3,24
93 771

0
724 806
1 619 642
557 575
2 707
4,14
116 807

0
828 889
1 657 186
557 575
1 943
5,10
139 923

0
724 613
1 700 896
557 575
1 178
-2,51
-66 893

x
2,66
7,93

x
2,38
7,15

x
3,82
11,91

x
2,99
9,60

x
-0,55
-1,75

x
-2,28
-7,10

x
-2,82
-8,50

x
-0,78
-2,34

x
-0,06
-0,16

x
-1,10
-3,24

x
-1,42
-4,11

x
0,82
2,38

x
2,50
7,43

52

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUMA 14-16
589 306

SUMA 17-30
264 324

190 313
36 474

252 257
79 358

0
629 902
1 759 385
557 575
414
-2,07
-53 634

153 839
370 073
523 912
171 192
709 899
79 459
2 990
12 100
1 111
391 504
70 239
0
35 000
25 000
200 000
0
0
189 122
264 324
4 921 798
1 672 725
3 537
-0,67
-117 316

172 899
1 935 558
2 108 457
545 408
1 577 898
20 073
0
54 600
0
0
0
0
0
0
0
176 300
254 800
24 000
629 902
23 701 561
7 806 050
50 365
1,66
990 344

x
2,80
8,54

x
3,55
11,19

3,13
9,20

0,73
2,21

0

0

48

3

0

7 085
128 373
0
27 628
26 036
0
0
189 122

0
0
0
0
0
0
0
0

429 940
831
69 477
49 046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 605
709 899

0
0
0
0
30 000
400 000
364 000
120 000
173 000
20 000
31 000
71 000
16 500
26 000
28 000
298 398
1 577 898

43 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

75 023
75 023

12 000
56 000

30 000
102 000

38 398
106 398

31 000
25 000
12 500
26 000
5 000
20 000
251 500

182 000
30 000
15 000

182 000
30 000

0

200 000

200 000

20 000
220 000

20 000
220 000

18 000

20 000

46 000
4 000
12 000
20 000
309 000

11 000
20 000
293 000

20 000
38 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000
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Příloha č. 8.

Finanční ukazatele ve výhledu – porovnání variant I a II (v tis. Kč)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

HU Výsledek hospodaření před zdaněním

55 455

48 047

83 024

66 924

-3 772

5 614

-7 313

16 969

28 831

-2 932

-15 441

1 183

33 473

33 156

38 510

Varianta - HUsok

55 455

103 502

186 526

253 450

249 678

255 292

247 980

264 949

293 780

290 848

275 407

276 590

310 062

343 218

381 729

HU Krátkodobý finanční majetek -konec roku

264 324

334 365

323 011
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MEMORANDUM

Pro:

Teplárna České Budějovice, a.s.

Od:

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Datum:

27.9.2017

Věc:

Právní posouzení návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné
energie se společností ČEZ, a. s.

Přísně důvěrné!

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. („TČB“) požádala naši advokátní kancelář o právní
posouzení návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie („Smlouva o
smlouvě budoucí“) a navazující smluvní dokumentace, kterou má TČB uzavřít se společností
ČEZ, a. s. („ČEZ“), konkrétně (a) Smlouvy o dodávce tepelné energie, jejíž uzavření předpokládá
Smlouva o smlouvě budoucí („Smlouva o dodávkách“); (b) Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného břemene („Kupní smlouva“); a (c) Memoranda o společném postupu při získání dotace
(„Memorandum o společném postupu“; Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o dodávkách,
Kupní smlouva a Memorandum o společném postupu společně jen „Smluvní dokumentace“).
Cílem tohoto memoranda je seznámit představenstvo TČB se závěry naší analýzy a základními
právními riziky, které pro TČB vyplývají z návrhu Smluvní dokumentace1.

1.

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí se skládá z preambule a 7 článků. Přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí
je znění Smlouvy o dodávce. Pro větší přehlednost uvádíme naše závěry vždy ve vztahu k jednotlivým
částem Smlouvy o smlouvě budoucí.
Není-li v tomto memorandu uvedeno jinak, mají nedefinované pojmy uvedené v této části
memoranda význam přiřazený jim Smlouvou o smlouvě budoucí.

1 Pro vyloučení pochybností uvádíme, že memorandum nepředstavuje právní stanovisko „legal opinion“ ohledně
platnosti a vymahatelnosti Smluvní dokumentace.

Příloha č. 10 Právní posouzení návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o dodávce tepelné energie se společností ČEZ, a. s.

Pro účely memoranda nám byl vedle návrhu samotné Smluvní dokumentace předložen i průvodní
dopis, který ČEZ v dané věci adresovala TČB dne 18.9.2017 („Dopis“).
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1.1

Preambule

Preambule vymezuje očekávání a předpoklady Stran, se kterými vstupují do smluvního vztahu
zakládaného Smlouvou o smlouvě budoucí. V tomto ohledu lze stávající znění preambule
Smlouvy o smlouvě budoucí považovat za standardní a vhodné ujednání Stran.
Preambule definuje Napaječ mimo jiné odkazem na vydané rozhodnutí o umístění stavby.
Odkazované rozhodnutí o umístění stavby přitom není přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí.
Tuto skutečnost nicméně nevnímáme jako zásadní riziko, neboť rozhodnutí o umístění stavby
je již konečné (v právní moci) a v textu preambule vymezené dostatečně určitě2.
Rizika

1.2



Smlouva o smlouvě budoucí neobsahuje závazek ČEZ realizovat stavbu
Napaječe.



Rozumíme, že o projektu jako takovém (včetně výstavby Napaječe) bude dozorčí
radou ČEZ rozhodováno až po potvrzení zájmu ze strany TČB (tedy po podpisu
Smlouvy o smlouvě budoucí).



Jakékoli náklady, investice a kroky vynaložené a učiněné ze strany TČB předtím,
než dozorčí rada a představenstvo ČEZ projekt schválí, se mohou ukázat jako
marné a zbytečné3.

Článek I. (Předmět smlouvy)

Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí je závazek Stran za podmínek a postupem
stanoveným Smlouvou o smlouvě budoucí uzavřít Smlouvu o dodávkách. Obsah Smlouvy o
dodávkách je uveden v příloze č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí.
Jedná se o standardní ujednání pro tento typ smlouvy. Vymezit obsah budoucí smlouvy
odkazem na přílohu smlouvy o smlouvě budoucí je obvyklé a doporučované řešení.

Konkrétně číslem jednacím, dnem vydání a dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Předesíláme, že z tohoto pohledu budou rizikové jakékoli investice TČB učiněné (i) před splněním podmínek pro
učinění Výzvy a (ii) předtím, než bude zřejmé, že nemohou nastat okolnosti opravňující ČEZ odstoupit od Smlouvy o
smlouvě budoucí podle jejího čl. VI. odst. 1.
4 Obsahem DPP mají být i ujednání, která představují náležitosti smlouvy o dodávkách tepelné energie podle zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Srov. např. § 76 odst. 3 písm. a) a b), podle kterých
smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo mimo jiné a) výkon, množství, časový
průběh odběru tepelné energie a místo předání; a b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky,
kterými jsou teplota a tlak.
2
3
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Řadu ujednání Stran ohledně dodávek tepelné energie bude upravovat tzv. dispečerský
provozní předpis („DPP“), který má být přílohou Smlouvy o dodávkách4. V současné době je

Přísně důvěrné!

DPP ve fázi vzorového dokumentu. Konkrétní znění DPP bude finalizováno v rámci Jednání
stran až poté, co některá ze stran učiní Výzvu podle čl. II. Smlouvy o smlouvě budoucí.
1.3

Článek II. (Určení obsahu Budoucí smlouvy a její uzavření)

Jak ČEZ, tak TČB jsou oprávněny vyzvat druhou Stranu k uzavření Smlouvy o dodávkách. Na
Výzvu spolu ČEZ a TČB zahájí Jednání stran za účelem určení konečného obsahu Smlouvy o
dodávkách5.
Výzvu lze učinit nejdříve 5 měsíců poté, co ČEZ zahájí výběrové řízení na realizaci Napaječe,
nejpozději však dva roky od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí6.
Rizika

1.4



ČEZ nemá smluvní povinnost zahájit výběrové řízení na realizaci Napaječe.
Pokud ČEZ nezahájí výběrové řízení, nebude možné učinit Výzvu7.



Není smluvně zakotvena povinnost ČEZ informovat TČB o zahájení výběrového
řízení na realizaci Napaječe. TČB se tak nemusí dozvědět, zda a v jakém období
je oprávněna učinit Výzvu.



Není stanovena nejzazší doba, do kdy má být po učinění Výzvy uzavřena
Smlouva o dodávkách. Tato doba bude záviset na délce Jednání stran, popř.
délce řízení o určení obsahu Smlouvy o dodávkách (DPP) soudem.

Článek III. (Podstatná změna okolností)

Ustanovení reflektuje zákonné ustanovení, podle kterého „změní-li se okolnosti, z nichž strany
při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na
zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí
smlouvu zaniká“8.

Konkrétně za účelem určení konečného obsahu DPP jako přílohy č. 1 Smlouvy o dodávkách. Viz čl. II. odst. 3
Smlouvy o smlouvě budoucí.
6 Viz čl. II. odst. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí.
7 Vzhledem k tomu, že ČEZ nemá smluvní povinnost zahájit výběrové řízení na realizaci Napaječe, nelze podle našeho
názoru na danou situaci aplikovat § 549 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle kterého „zmaří-li
záměrně, aniž je k tomu oprávněna, splnění podmínky strana, které je nesplnění podmínky na prospěch, považuje
se podmínka za splněnou“.
8 Srov. § 1788 odst. 2 občanského zákoníku.
5
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V případě podstatné změny okolností zaniká Smlouva o smlouvě budoucí bez dalšího, aniž by
byl zapotřebí další úkon některé ze Stran.
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Rizika

1.5



Skutečnosti považované za podstatnou změnu okolností nejsou ve Smlouvě o
smlouvě budoucí vypočteny taxativně9.



Smlouva o smlouvě budoucí neobsahuje informační povinnost Stran ohledně
toho, zda nastala podstatná změna okolností10. TČB by tak měla sama sledovat,
zjišťovat a kontrolovat zda taková změna nenastala.



Není výslovně stanovena povinnost ČEZ usilovat o získání dotace podle čl. III.
odst. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí.

Článek IV. (Náhrada újmy)

Ve vztahu k náhradě újmy Smlouva o smlouvě budoucí odkazuje na zákonnou úpravu11 a dále
vylučuje náhradu újmy v podobě ušlého zisku. V případě porušení Smlouvy o smlouvě budoucí
druhou Stranou tak bude možné požadovat pouze tzv. skutečnou škodu12.
Rizika

1.6



Smlouva neobsahuje ujednání o maximální limitaci odpovědnosti Stran.
Případné porušení povinnosti Stran uzavřít Smlouvu o dodávkách bude nicméně
(patrně) představovat úmyslné porušení Smlouvy o smlouvě budoucí; v takovém
případě se ze zákona nepřihlíží k ujednáním vylučujícím či omezujícím
povinnost k náhradě škody13.

Článek V. (Doručování)

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje standardní ujednání ve vztahu k doručování Podání.
Smlouva vhodně stanoví povinnou písemnou formu pro Podání.


Z čl. V. Smlouvy o smlouvě budoucí je patrné, že Strany mají zájem vyloučit
použití elektronických prostředků (e-mail) pro vzájemnou komunikaci. Smlouva

Nelze tedy vyloučit aplikaci § 1788 odst. 2 občanského zákoníku i při jiných okolnostech, než jsou Stranami
sjednané: (a) nárůst ceny elektrické energie nad určitou hranici; a (b) nezískání dotace ze strany ČEZ. Změna
výchozích okolností by mohla být jak ve prospěch, tak neprospěch TČB. Změna by vždy musela dosáhnout takové
intenzity, při které po zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby Smlouvu o dodávkách uzavřela.
10 Poukazujeme nicméně na ustanovení druhé věty § 1788 odst. 2 občanského zákoníku, podle které „neoznámí-li
zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z
toho vzniklou“.
11 § 2894 a násl. občanského zákoníku.
12 Skutečnou škodou se podle čl. IV. odst. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí rozumí „všechny náklady, které poškozená
Smluvní strana prokazatelně vynaložila k tomu, aby zajistila ze své strany naplnění předmětu této smlouvy, pokud
nebude Budoucí smlouva uzavřena z důvodu přičitatelného druhé Smluvní straně“.
13 Srov. § 2898 občanského zákoníku. Neuplatnilo by se tedy ujednání o tom, že v případě porušení Smlouvy lze
požadovat pouze skutečnou škodu.
9
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Rizika
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však tuto formu komunikace nevylučuje výslovně14.
1.7

Článek VI. (Odstoupení od smlouvy)

ČEZ je oprávněna od Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit v případech (a) neposkytnutí
součinnosti ze strany TČB či třetích osob, která je nezbytná pro realizaci projektu stavby
Napaječe; (b) nevydání či zrušení povolení potřebných pro stavbu Napaječe; nebo (c)
neschválení realizace projektu Napaječe či uzavření Smlouvy o dodávkách představenstvem
ČEZ15.
TČB je oprávněna od Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit v případě, že se proti projektu
vysloví její dozorčí rada či valná hromada.
Rizika



Některé skutečnosti, které opravňují ČEZ odstoupit od Smlouvy o smlouvě
budoucí, mohou nastat až do 30.11.2018. V případě, že bude zrušeno stavební
povolení nebo jiné potřebné povolení pro realizaci stavby Napaječe, může ČEZ
od Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit dokonce bez časového omezení.
Z tohoto pohledu budou rizikové jakékoli investice TČB vynaložené předtím, než
bude zřejmé, že nemohou nastat okolnosti opravňující ČEZ odstoupit od
Smlouvy o smlouvě budoucí16.



ČEZ je oprávněna odstoupit od Smlouvy o smlouvě budoucí (mimo jiné), pokud
do 30.4.2018:
(a) TČB neprodá ČEZ pozemky parc. č. 2170/2, 2170/5, 2137/256, 2170/4, vše
v katastrálním území České Budějovice 2, obec České Budějovice
(„Pozemky“);

(c) osoba propojená s TČB neuzavře s ČEZ smlouvu o zřízení věcného
břemene ve vztahu k pozemku, jímž má podle územního rozhodnutí vést

Srov. § 562 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého je písemná forma „zachována i při právním jednání
učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení
jednající osoby“. S odkazem na toto zákonné ustanovení by některá ze Stran mohla pro vzájemnou komunikaci
používat i e-mail.
15 Konkrétní skutečnosti opravňující ČEZ odstoupit od Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uvedeny v jejím čl. VI. odst. 1.
16 Přestože Smlouva o smlouvě budoucí takovou situaci výslovně neupravuje, jsme toho názoru, že ČEZ je oprávněna
od Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit i poté, co již některá ze Stran učinila Výzvu.
17 Pojem předávací místo CPS2 není ve Smlouvě o smlouvě budoucí definován. Předávací místo CPS2 je nicméně
definováno v DPP.
14
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Napaječ18.
V případech uvedených shora pod písm. a) až c) je TČB povinna uhradit ČEZ
náklady vynaložené ke dni odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí. TČB tak
(mimo jiné) přejímá odpovědnost za rozhodnutí města České Budějovice, resp.
městských společností, které vlastní pozemky, přes které má být veden Napaječ.
Ve Smlouvě o smlouvě budoucí není sjednána limitace maximální výše takových
nákladů19.

1.8



Nejsou řešeny podmínky, za kterých má TČB, resp. osoba s ní propojená,
smluvně umožnit ČEZ napojení Napaječe přes své pozemky (zejména cena
Pozemků či odměna za zřízení věcného břemene20).



Smlouva o smlouvě budoucí explicitně nevylučuje aplikaci zákonných důvodů
pro odstoupení od smlouvy21. Je doporučovanou praxí umožnit odstoupení od
smlouvy pouze z taxativně uvedených důvodů.

Článek VII. (Závěrečná ustanovení)

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje standardní závěrečná ustanovení. Smlouva vhodně
vylučuje aplikaci § 557, § 1740 odst. 3 a § 1744 občanského zákoníku.
Smlouva nevylučuje možnost jednostranného započtení vzájemných pohledávek. Smlouva dále
nevylučuje ani aplikaci obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku22.

Propojenými osobami se pro účely Smlouvy o smlouvě budoucí rozumí (a) osoby ve vztahu ovládající a ovládané ve
smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; (b) osoby
ovládané shodnou ovládající osobou; a (c) osoby jinak obdobně majetkově či personálně propojené. Propojenou
osobou ve vztahu k TČB tak bude i město České Budějovice a jiné městské společnosti. Nemáme k dispozici specifikaci
Napaječe, nedokážeme tedy posoudit, nakolik bude součinnost města a městských společností zapotřebí.
19 V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že pokud budou splněny podmínky pro odstoupení ČEZ od Smlouvy o
smlouvě budoucí podle čl. VI. odst. 1 písm. f) a TČB bude hrozit povinnost k náhradě nákladů podle čl. VI. odst. 2,
může být pro TČB výhodnější odstoupit od Smlouvy o smlouvě budoucí podle jejího čl. VI. odst. 3, u kterého
povinnost k náhradě nákladů nebyla Stranami sjednána. Tento článek konkrétně umožňuje TČB do 30.6.2018
odstoupit od Smlouvy o smlouvě budoucí, pokud s ní nebudou souhlasit její valná hromada nebo dozorčí rada.
20 V obdobných případech se zpravidla jedná o cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku.
21 Strany tak zejména budou oprávněny od Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit v případě jejího podstatného
porušení podle § 2002 občanského zákoníku.
22 Podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku platí, že „v právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním
zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné
ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se
může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní
byla srozuměna“. Konkrétně v případě Smlouvy o smlouvě budoucí však možnou aplikaci obchodních zvyklostí
nevnímáme jako zcela zásadní riziko.
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2.

Smlouva o dodávce

Smlouva o dodávce se skládá z 18 článků. Přílohou Smlouvy o dodávce bude DPP, jehož finální znění
bude dohodnuto v rámci Jednání stran podle Smlouvy o smlouvě budoucí, popř. určeno soudem,
pokud by se Strany na znění DPP nedohodli.
Pro větší přehlednost uvádíme naše závěry vždy ve vztahu k jednotlivým článkům Smlouvy o
dodávkách. Není-li v tomto memorandu uvedeno jinak, mají nedefinované pojmy uvedené v této
části memoranda význam přiřazený jim Smlouvou o dodávkách.
2.1

Článek 1 (Úvodní ustanovení)

V článku jsme neidentifikovali žádná zásadně riziková ustanovení. Článek zejména obsahuje
standardní ujednání (definice pojmů a deklarace Stran).
2.2

Článek 2 (Předmět Smlouvy)

Článek představuje standardní ujednání. Ve vztahu k množství a jakosti teplonosného média
(horké vody) článek odkazuje na navazující ustanovení Smlouvy (technické podmínky dodávek
a provozu Napaječe budou upraveny v DPP).
2.3

Článek 3 (Doba trvání Smlouvy (smluvní období))

Smlouva stanoví předpokládaný (1.10.2020) a nejzazší (1.10.2021) termín pro zahájení
dodávek tepelné energie.
Rizika

2.4



Smlouva neupravuje postup, jakým se Strany dohodnou na / budou informovat
o přesném datu zahájení dodávek.

Článek 4 (Místo předání tepelné energie)

2.5

Článek 5 (Parametry a množství dodávané tepelné energie - technické
podmínky)

Článek upravuje technické podmínky dodávek. V řadě bodů článek odkazuje na DPP.
Specifikace technických a provozních podmínek dodávek tepelné energie v příloze samotné
smlouvy je běžnou a standardní praxí.
Smlouva stanoví povinnost TČB odebírat od ČEZ alespoň 750 TJ tepelné energie ročně.
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Splnění této povinnosti bude posuzováno souhrnně za tříletá na sebe navazující období23.
Rizika

2.6



Pokud skutečné množství tepelné energie odebrané TČB bude nižší než 2250 TJ
tepelné energie za tříleté období, vzniká ČEZ právo na smluvní pokutu ve výši
100 % ceny tepelné energie, jejíž množství je stanovené jako rozdíl mezi 2250
TJ a množstvím skutečně odebrané tepelné energie v rámci posuzovaného
tříletého období24.



Smluvní pokuta ve výši 100 % znamená, že TČB bude hradit ČEZ po dobu trvání
Smlouvy (20 let25) částku odpovídající min. ceně 750 TJ/rok bez ohledu na
případný nižší odběr tepla.

Článek 6 (Cena a platební podmínky)

Smlouva stanoví fixní cenu za dodané teplo ve výši 204 Kč/GJ s tím, že počínaje rokem 2022
se cena tepelné energie zvyšuje každoročně o cca 1 %. Vzhledem ke sjednanému
garantovanému26 minimálnímu odběru 750 TJ/rok tak Smlouva zakládá závazek TČB hradit
ČEZ v průměru min. 153 mil. Kč/rok po dobu 20 let27.
Smlouva umožňuje ČEZ jednostranně zvýšit cenu tepla, pokud dojde ke zvýšení ceny vstupů
nezbytných pro jeho výrobu28. V případě zvýšení ceny tepla ze strany ČEZ (a) zaniká pro
příslušné tříleté období platnost a účinnost ujednání o povinnosti TČB odebrat od ČEZ alespoň
750 TJ tepelné energie ročně a navazující ujednání o smluvní pokutě podle čl. 5. odst. 6.

V tomto tříletém období musí TČB od ČEZ odebrat alespoň 2250 TJ tepla. Tříletá období jsou ve Smlouvě
definována jako „období 2. až 4. roku trvání dodávek tepelné energie dle této Smlouvy, období 5. až 7. roku trvání
dodávek tepelné energie dle této Smlouvy, období 8. až 10. roku trvání dodávek tepelné energie dle této Smlouvy,
období 11. až 13. roku trvání dodávek tepelné energie dle této Smlouvy, období 14. až 16. roku trvání dodávek
tepelné energie dle této Smlouvy a období 17. až 19. roku trvání dodávek tepelné energie dle této Smlouvy“.
24 Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody, a ČEZ tedy není oprávněna požadovat po TČB náhradu
škody vedle smluvní pokuty; srov. čl. 13 odst. 3 Smlouvy. Vzhledem k definici tříletého období dle Smlouvy nebude
splnění minimálního odběru tepelné energie posuzováno a sankcionováno za první rok trvání Smlouvy.
25 Doba trvání dodávek podle čl. 3 Smlouvy.
26 Viz smluvní pokuta za neodběry podle čl. 5 odst. 6 Smlouvy.
27 V roce 2020 a 2021 s tím, že následně se tato částka bude každoročně navyšovat o zmiňované 1 %. Naopak, Smlouva
zakládá závazek ČEZ hradit TČB (a) roční bonus při odběru min. 450 TJ/rok ve výši 20 mil. Kč, a to až do maximální
celkové výše bonusu 360 mil. Kč (viz čl. 6 odst. 3 Smlouvy); a (b) platbu za rezervovanou kapacitu ve výši 5 mil.
Kč/rok s tím, že v prvním roce dodávek činí tato platba pouze 3 mil. Kč (viz čl. 11 odst. 2 Smlouvy). Současně Smlouva
stanoví povinnost ČEZ uhradit TČB po faktickém zahájení dodávek 15 mil Kč za to, že po dobu trvání dodávek zajistí
přizpůsobení a udržování parametrů rozvodného tepelného zařízení dle DPP tak, aby byla umožněna bezpečná a
bezproblémová dodávka podle Smlouvy.
28 Viz čl. 6 odst. 8 Smlouvy.

8 / 21
142

Příloha č. 10 Právní posouzení návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o dodávce tepelné energie se společností ČEZ, a. s.

23

Přísně důvěrné!

Smlouvy29; a (b) TČB vzniká právo odstoupit od Smlouvy30. Možnost TČB odstoupit od
Smlouvy v případě jednostranného zvýšení ceny tepla považujeme za velmi vhodné ustanovení
chránící zájmy TČB.
Úrok z prodlení (0,05 % denně) je sjednán v přiměřené a standardní výši31.
Upozorňujeme na krátkou lhůtu k reklamaci fakturace (10 kalendářních dnů od obdržení
faktury).
Smlouva nevylučuje možnost jednostranného započtení vzájemných pohledávek Stran32.
Rizika



Ze Smlouvy není patrné, zda by k navýšení ceny tepla mělo dojít (a) stanovením
nové jednotné ceny pro všechny následující roky trvání Smlouvy; nebo (b)
stanovením rozdílných cen pro jednotlivé roky trvání Smlouvy (aby byl zachován
původní záměr Stran navyšovat cenu tepla každoročně o cca 1 %).



Vedle možnosti ČEZ jednostranně navýšit cenu tepla postupem podle čl. 6 odst.
8 Smlouvy obsahuje Smlouva i tzv. inflační doložku33. Nelze tak vyloučit dvojí
zvýšení ceny tepla ze stejného důvodu (růst cen vstupů), pokud by ČEZ nejprve
jednostranně zvýšila cenu tepla podle čl. 6 odst. 8 Smlouvy a následně uplatnila
právo navýšit cenu o míru inflace podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy34.



Podle čl. 6 odst. 9 Smlouvy (a) provozní parametry rozvodného tepelného
zařízení ČEZ aktuálně neumožňují bezpečné a bezproblémové propojení soustav
a s ním spojenou dodávku tepelné energie tak, jak je definována ve Smlouvě; a
(b) TČB je povinna zajišťovat po dobu trvání dodávek přizpůsobení a udržování
parametrů rozvodného tepelného zařízení dle DPP tak, aby byla umožněna
bezpečná a bezproblémová dodávka podle Smlouvy35. Smlouva tak na jednu

Smluvní pokuta a povinnost odebírat minimální sjednané množství tepla je vyloučena pouze pro tříleté období, ve
kterém dojde k jednostrannému zvýšení ceny tepla. Po uplynutí tohoto tříletého období bude TČB v případě neodběru
sjednaného minimálního množství tepla opět povinna hradit smluvní pokutu za neodběr podle čl. 5 odst. 6 Smlouvy.
To může být pro TČB nekomfortní zejména v situaci, pokud by ČEZ jednostranně zvýšil cenu tepla těsně před koncem
tříletého období.
30 Viz čl. 17 odst. 1 Smlouvy. Smlouva poněkud nekoncepčně stanoví, že jednostranné zvýšení ceny tepla ze strany ČEZ
představuje „podstatné porušení Smlouvy“, přestože se jedná o právo ČEZ podle čl. 6 odst. 8 Smlouvy. Tato
nekoncepčnost by nicméně podle našeho názoru neměla být vykládána k tíži TČB.
31 Zákonná výše úroku z prodlení činí v současnosti 8,05 % p.a.; viz § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
32 TČB tak bude oprávněna započíst proti pohledávce ČEZ na zaplacení ceny tepla své pohledávky např. z titulu
bonusu či platby za rezervovanou kapacitu. Naopak, ČEZ bude oprávněn započíst své pohledávky za TČB vůči
pohledávkám TČB ze Smlouvy.
33 Viz čl. 18 odst. 1 Smlouvy.
34 Jako možnou ochranu TČB v tomto směru vnímáme možnost ukončit Smlouvu odstoupením podle čl. 17. odst. 1.
V takovém případě by došlo k (částečnému) zmaření investice ČEZ do stavby Napaječe.
35 Za to TČB podle Smlouvy náleží jednorázová úplata ve výši 15 mil. Kč.
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stranu říká, že bezpečné a bezproblémové propojení soustav není možné
(s ohledem na stav tepelného zařízení ČEZ), současně však TČB ukládá
povinnost umožnit bezpečné a bezproblémové dodávky tepla.


2.7

Ze Smlouvy není zřejmý vztah mezi (a) prohlášením Stran o nedostatečných
provozních parametrech rozvodného tepelného zařízení ČEZ36; a (b)
povinnostmi a potvrzeními ČEZ podle čl. 937.

Článek 7 (Řízení teplárenské soustavy)

Ujednání ohledně řízení Teplárenské soustavy budou obsahem DPP.
V návrhu Smlouvy nejsou uvedeny osoby oprávněné jednat za TČB ve věcech technických38, a
tedy oprávněné odsouhlasovat a podepisovat DPP. Tyto osoby (jejich pracovní zařazení) by
měly být do Smlouvy doplněny.
Rizika

2.8



Smlouva o dodávkách předpokládá úpravu DPP před zahájením zkoušek
Napaječe a následnou aktualizaci DPP do 6 měsíců od zahájení dodávek tepla.
Smlouva o dodávkách nicméně neupravuje postup Stran, pokud se nedohodnou
na takových úpravách DPP39.

Článek 8 (Měření a vyhodnocení odběru)

Článek obsahuje standardní ujednání ohledně měření a vyhodnocování odběru tepelné
energie. Chybí nicméně povinnost ČEZ informovat TČB o výměně měřícího zařízení a
důvodech výměny.
Podrobnosti měření budou Stranami specifikovány v DPP.
2.9

Článek 9 (Práva a povinnosti Dodavatele)

Z hlediska TČB vnímáme jako pozitivní, že smluvní pokuta za nedodávky podle čl. 9 odst. 11

Viz zmiňovaný čl. 6 odst. 9 Smlouvy.
Srov. zejména čl. 9 odst. 2, 3 a 4. ČEZ zde (a) potvrzuje, že jeho předávací tepelné zařízení vyhovuje technickým
normám a bezpečnostním předpisům; (b) zavazuje se udržovat jím vlastněnou část teplárenské soustavy
v provozuschopném stavu odpovídajícímu k naplnění závazků, jež mu vyplývají ze Smlouvy, a v případě porušení
uvedené povinnosti se zavazuje učinit veškeré kroky k co nejrychlejší nápravě a (c) zavazuje se udržovat předávací
tepelné zařízení před předávacím místem ve stavu, který odpovídá obecně platným předpisům o technickém stavu a
bezpečnosti práce, a umožnit plynulou a nepřerušovanou dodávku podle Smlouvy.
38 Viz čl. 7 odst. 4 Smlouvy.
39 Viz čl. 7 odst. 2 Smlouvy o dodávkách.
36
37
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nemá charakter paušalizované náhrady škody40.
2.10

Článek 10 (Práva a povinnosti Odběratele)

Ujednání o povinnostech TČB je do značné míry reciproční k povinnostem ČEZ podle čl. 9
Smlouvy a Smlouvu lze v tomto směru vnímat jako vyváženou.
Upozorňujeme, že vedle „recipročních“ ustanovení čl. 10 Smlouvy zakládá smluvní předkupní
právo ČEZ k Rozvodnému tepelnému zařízení nebo jeho části41. V případě záměru TČB úplatně
či bezúplatně převést na třetí osobu Rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část, TČB bude
povinna toto zařízení nabídnout ke koupi ČEZ. ČEZ bude mít min. 3 měsíce na to, aby nabídku
TČB akceptovala.
Rizika

2.11



Porušení předkupního práva ČEZ je utvrzeno smluvní pokutou42 ve výši 50% z
hodnoty převáděného Rozvodného tepelného zařízení nebo jeho části za každé
jednotlivé porušení43.

Článek 11 (Kompenzace za nutnost udržovat rezervovanou kapacitu)

Článek upravuje povinnost ČEZ hradit TČB platbu za rezervovanou kapacitu. Výše platby činí 3
mil. Kč v prvním kalendářním roce dodávek a 5 mil. Kč v letech následujících.
2.12

Článek 12 (Forma komunikace a doručování)

Článek obsahuje standardní a vhodná ustanovení ohledně komunikace mezi Stranami.
Smlouva neupravuje povinnost telefonického oznamování v případě hlášení havárií, poruch a
řešení nenadálých provozních stavů. Toto ujednání může být uvedeno i v DPP, který
komunikaci stran dodávek zpravidla upravuje.
2.13

Článek 13 (Náhrada újmy a sankce)

TČB je tedy oprávněna požadovat po ČEZ vedle smluvní pokuty i náhradu vzniklé škody. Upozorňujeme, že výše
smluvní pokuty za nedodávky má být stanovena na základě kalkulačního vzorce. Správnost tohoto vzorce jsme
nekontrolovali.
41 Stejně tak Smlouva zakládá závazek TČB zdržet se po dobu účinnosti této Smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu ČEZ takového právního jednání, které by v důsledku přechodu práv a povinností ze zákona (např. fúze,
rozdělení společnosti odštěpením, prodej části závodu apod.) směřovalo ke změně vlastnického práva k Rozvodnému
tepelnému zařízení nebo jeho části; viz čl. 10 odst. 7.
42 Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody a ČEZ tedy není oprávněna požadovat po TČB náhradu
škody vedle smluvní pokuty; srov. čl. 13 odst. 3 Smlouvy.
43 Hodnota Rozvodného tepelné zařízení nebo jeho části bude pro tyto účely stanovena znaleckým posudkem, a to z
podnětu a na náklady ČEZ.
40
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působení události vyšší moci44.
Smlouva výslovně neupravuje vztah náhrady škody a stavu nouze podle energetického zákona.
Uplatní se tak zákonné ustanovení, podle kterého „při stavu nouze a při předcházení stavu
nouze je právo na náhradu škody vyloučeno“45. Je nicméně doporučovanou praxí toto
ustanovení ve smlouvách výslovně rozpracovat46.

Rizika



TČB ve Smlouvě prohlašuje, že ví o dotaci, která má být poskytnuta ČEZ ve výši
min. 360 mil. Kč. Současně je TČB podle Smlouvy známo, že ČEZ pro plnění
svých povinností z titulu příslušné smlouvy o dotaci musí požadovat součinnost
TČB, neboť v opačném případě ČEZ poruší své povinnosti z titulu příslušné
dotační smlouvy48. Pokud by dotace (její část) byla krácena nebo ji ČEZ byla
povinna vrátit z důvodů výlučně na straně TČB, bude TČB povinna ČEZ uhradit
částku odpovídající případné korekci či krácení.



Ze Smlouvy není jasně patrné, jakou součinnost má TČB poskytnout ČEZ pro
získání dotace49.



V případě ukončení Smlouvy zaplacením sjednaného odstupného ze strany ČEZ
musí být TČB schopna okamžitě nahradit výpadek v dodávce tepla jinými
zdroji.50



Není sjednána limitace maximální odpovědnosti TČB za porušení Smlouvy.
V této souvislosti nicméně zmiňujeme možnost TČB kdykoli ukončit Smlouvu
zaplacením odstupného podle čl. 13.6 Smlouvy. Tuto možnost by TČB konkrétně
mohla využít, pokud by jí hrozil vznik povinnosti k náhradě škody přesahující

Smlouva pojem vyšší moci nedefinuje. Uplatní se tak podle našeho názoru obecná definice, podle které se jedná o
mimořádnou, nepředvídatelnou, neodvratitelnou a nezaviněnou událost, která způsobí újmu.
45 Srov. § 88 odst. 6 energetického zákona.
46 Zejména v případě dlouhodobých smluv s ohledem na možnou změnu legislativy.
47 Srov. čl. 13 odst. 6 a 7 Smlouvy.
48 Viz čl. 13 odst. 4 a 5.
49 V rámci Memoranda o postupu se nicméně obě strany (ČEZ a TČB) zejména zavazují poskytnout si vzájemně
potřebnou součinnost při vypracování energetického posudku, následného auditu a srovnávací analýzy možných
scénářů (zejména poskytovat technická a provozní data).
50 Srov. čl. 13 odst. 7 poslední věta, podle které „v případě ukončení této Smlouvy dle tohoto článku, tedy zaplacením
odstupného, zanikají veškeré závazky z této Smlouvy s účinností ex nunc“. Předpokládáme však, že TČB bude
schopna výpadek v dodávce nahradit s ohledem na svou povinnost udržovat rezervovanou kapacitu odběratele podle
čl. 11.1 Smlouvy.
44
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sjednané odstupné51.
2.14

Článek 14 (Postoupení)

Smlouva vhodně vyžaduje souhlas druhé Strany k převodu práv, nároků, pohledávek či
závazků podle Smlouvy na třetí osobu.
Je výslovně dovoleno, aby ČEZ převedla práva či závazky ze Smlouvy na společnost ovládanou
ČEZ za předpokladu, že odpovídající závazky TČB budou zajištěny ručením ČEZ. Reciproční
ujednání ve prospěch TČB Smlouva neobsahuje.
2.15

Článek 15 (Změna právní úpravy a podstatná změna okolností)

Obvyklé ujednání, neidentifikovali jsme žádná zásadní rizika. Upozorňujeme , že Smlouva
nevylučuje aplikaci § 1766 občanského zákoníku.52
2.16

Článek 16 (Oddělitelnost)

Obvyklé ujednání, neidentifikovali jsme žádná zásadní rizika.
2.17

Článek 17 (Ukončení Smlouvy)

Smlouva vhodně stanoví taxativně výčet skutečností, které jsou považovány za podstatné
porušení Smlouvy a pro které je každá ze Stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

ČEZ dále může odstoupit od Smlouvy do 31.12.2021, pokud nejpozději do 30.6.2021 nastanou
kvalifikované překážky při výstavbě Napaječe. V takovém případě nicméně ČEZ musí zaplatit
TČB odstupné ve výši 15 mil. Kč53.
Možnost TČB odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení ze strany ČEZ je

S tím, že k odstoupení od Smlouvy zaplacením odstupného by TČB musela přistoupit před vznikem škody na straně
ČEZ.
52 § 1766 odst. 1 občanského zákoníku stanoví pro případ podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 občanského
zákoníku, že „nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že
závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek
určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán“.
53 Viz čl. 17 odst. 5 Smlouvy.
51
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Za podstatné porušení Smlouvy ze strany TČB (a tedy důvod pro ukončení Smlouvy ze strany
ČEZ) je považováno pouze: (a) odebrání licence TČB na výrobu nebo rozvod tepelné energie ze
strany Energetického regulačního úřadu; nebo (b) porušení čl. 10 odst. 7 Smlouvy (porušení
předkupního práva ČEZ k Rozvodnému tepelnému zařízení nebo jeho části nebo nedovolená
dispozice s takovým zařízením).
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limitována pouze na následující skutečnosti54:
(a) kontinuální nedodávka v délce přesahující 150 dnů55;
(b) odebrání licence ČEZ na výrobu nebo rozvod tepelné energie ze strany Energetického
regulačního úřadu;
(c) zvýšení ceny tepelné energie postupem podle čl. 6 odst. 8 Smlouvy56.
Upozorňujeme, že oprávněná Strana by měla od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu po
jejím podstatném porušení57.
Každá ze Stran může od Smlouvy odstoupit, pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku druhé
Strany, nebo bude insolvenční návrh vůči druhé Straně zamítnut pro nedostatek majetku58.
Rizika

2.18



V případě ukončení Smlouvy odstoupením musí být TČB schopna okamžitě
nahradit výpadek v dodávce tepla jinými zdroji.59



Smlouva pro případ odstoupení TČB od Smlouvy z důvodu nedodávek ČEZ
stanoví „Odstoupením Odběratele od této Smlouvy z tohoto důvodu vzniká
právo Odběratele na kompenzaci od Dodavatele odpovídající odstupnému
sjednanému v čl. 13 odst. 7 této Smlouvy“. Vázání okamžiku vzniku práva TČB
na kompenzaci na odstoupení od Smlouvy vnímáme jako potenciálně
problematické. Konkrétně v případě sporu nelze vyloučit úspěch (případné)
argumentace ČEZ, že dohoda o kompenzaci byla odstoupením zrušena (spolu
s hlavním závazkem), a TČB proto na kompenzaci nemohl vzniknout nárok60.

Článek 18 (Závěrečná ustanovení)

Čl. 18 odst. 1 Smlouvy umožňuje Stranám navýšit „veškerá peněžitá plnění podle této
Smlouvy“61 o míru inflace v případě, že tato bude vyšší než 7 %. Míra inflace je zjišťována podle
indexu spotřebitelských cen.

Srov. Čl. 17 odst. 1 Smlouvy.
V takovém případě má podle Smlouvy vzniknout právo TČB právo na kompenzaci od ČEZ odpovídající odstupnému
sjednanému v čl. 13 odst. 7 Smlouvy.
56 Viz komentář k části 2.6 memoranda.
57 Srov. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
58 Viz čl. 17 odst. 3 Smlouvy.
59 Srov. čl. 17 odst. 3 Smlouvy. V tomto ohledu by mohlo být vhodnější sjednat, že odstoupení je účinné až po uplynutí
určité lhůty od doručení odstoupení druhé Straně. Předpokládáme nicméně, že TČB bude schopna výpadek v dodávce
nahradit s ohledem na svou povinnost udržovat rezervovanou kapacitu odběratele podle čl. 11.1 Smlouvy.
60 Srov. např. obdobnou argumentaci v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 554/2015.
61 Ujednání by se tedy mělo podle našeho názoru aplikovat nejen na sjednanou cenu za dodávky, ale i na bonusy či
platby za rezervovanou kapacitu.
54
55
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určitý právní předpis, či ustanovení, rozumí se tím i právní předpis či ustanovení, které jej
v budoucnu nahradí“62. V případech, kdy Smlouva výslovně odkazuje na právní předpis či
určité otázky ponechává na dispozitivní zákonné úpravě, může mít budoucí změna právních
předpisů za následek vznik či změnu práv a povinností Stran63.
Smlouva nevylučuje aplikaci § 557 a 558 odst. 2 občanského zákoníku64.
Ve zbytku článek obsahuje standardní ujednání, z nichž pro TČB nevyplývají zásadní rizika.
Rizika

3.



Smlouva umožňuje ČEZ jednostranně navýšit cenu tepla (a) postupem podle čl.
6 odst. 8 Smlouvy65; a současně (b) podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy v případě míry
inflace vyšší než 7 %. Nelze tak vyloučit dvojí zvýšení ceny tepla ze stejného
důvodu (růst cen vstupů), pokud by ČEZ nejprve jednostranně zvýšila cenu tepla
podle čl. 6 odst. 8 Smlouvy a následně uplatnila právo navýšit cenu o míru
inflace podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy66.



V případě zvýšení ceny tepla o míru inflace je pro následující kalendářní rok
vyloučena smluvní pokuta podle čl. 5 odst. 6 Smlouvy. Není zřejmé, jak by byla
v praxi případně řešena nesrovnalost, že (a) smluvní pokuta je vyloučena pro
následující kalendářní rok; ale (b) minimální množství odběru tepla je
posuzováno vždy za tříleté období67.



Vzhledem ke specifickému charakteru vstupů potřebných pro výrobu tepla ze
strany ČEZ máme za to, že míra inflace by mohla být zjišťována podle vývoje cen
těchto vstupů (a nikoli pomocí standardního indexu spotřebitelských cen).

Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcného břemene

Viz čl. 18 odst. 7 Smlouvy.
Srov. poznámku pod čarou 47.
64 Podle § 557 občanského zákoníku platí, že „připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k
tíži toho, kdo výrazu použil jako první“. Podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku platí, že „v právním styku
podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí
ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona,
jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost
musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna“.
65 Tedy v důsledku růstu ceny vstupů.
66 Jako možnou ochranu TČB v tomto směru vnímáme možnost ukončit Smlouvu odstoupením podle čl. 17. odst. 1.
V takovém případě by došlo k (částečnému) zmaření investice ČEZ do stavby Napaječe.
67 Viz čl. 5 odst. 4 a 6 Smlouvy.
68 Jedná se o tzv. složené právní jednání, kdy jeden dokument obsahuje dvě samostatná právní jednání (smlouvy).
62
63
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znalecký posudek a situační plánek s umístěním technologického zařízení v budově bez č.p./č.e.69 Pro
větší přehlednost naše závěry uvádíme vždy ve vztahu k jednotlivým článkům Smlouvy.
Není-li v tomto memorandu uvedeno jinak, mají nedefinované pojmy uvedené v této části
memoranda význam přiřazený jim Smlouvou.
3.1

Článek I. (Předmět koupě)

Článek I. obsahuje pozitivní i negativní vymezení předmětu koupě. Obecně lze shrnout, že
předmětem koupě jsou pozemky ve vlastnictví TČB. Naopak předmětem koupě nemá být
technologické vybavení TČB a rozvodné tepelné zařízení umístěné na převáděných pozemcích.
Předmět koupě má být podrobně popsán ve znaleckém posudku, který má tvořit přílohu č. 2
Smlouvy. Přesný rozsah a umístění rozvodného tepelného zařízení, které nebude předmětem
koupě podle Smlouvy, mají být vymezeny geometrickým plánem tvořícím přílohu č. 1
Smlouvy70.
3.2

Článek II. (Prohlášení stran)

Článek II. obsahuje standardní prohlášení smluvních stran v souvislosti s převodem
vlastnického práva k nemovitým věcem.
ČEZ (mimo jiné) prohlašuje, že si předmět koupě dobře a několikrát s řádnou péčí a opatrností
prohlédla, seznámila se s jeho faktickým i právním stavem, včetně skutečností obsažených
v prohlášení TČB v článku II. Smlouvy.

3.3



Prohlášení kupujícího neobsahují některá tvrzení, jež se v běžné praxi v
obdobných smlouvách vyskytují. Jedná se například o prohlášení, že kupující
nemá finanční závazky nebo daňové či jiné nedoplatky vůči státu či státním
orgánům, které by mohly ohrozit splnění jeho povinnosti uhradit kupní cenu.
S ohledem na specifické postavení ČEZ a její finanční kredibilitu však toto
nevnímáme jako zásadní riziko.

Článek III. (Převod vlastnického práva k předmětu koupě)

Článek III. obsahuje standardní ujednání o vzájemných závazcích TČB a ČEZ, a sice o závazku
TČB prodat předmět koupě ČEZ a závazku ČEZ předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní
cenu.

Pro úplnost konstatujeme, že přílohy Smlouvy jsme při naší revizi neměly k dispozici.
V této souvislosti zmiňujeme, že podle čl. I. odst. 4 Smlouvy má být rozvodné tepelné zařízení vedeno (mimo jiné)
na pozemku parc. č. 2170/4. V navazující tabulce specifikující parametry vedení inženýrských sítí nicméně tento
pozemek není uveden.
69
70
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3.4

Článek IV. (Kupní cena a způsob její úhrady)

Článek IV. obsahuje ujednání o kupní ceně za předmět koupě a platebních podmínkách. Kupní
cena v celkové výši 6.567.000,- Kč má být sjednána v souladu se znaleckým posudkem
č. 102/49/2017, který dne 29. 8. 2017 nechala vyhotovit ČEZ, a zaplacena na základě faktury
TČB se splatností 30 dnů. TČB je oprávněna vystavit fakturu znějící na částku kupní ceny ve
lhůtě 15 dnů po dni doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Ve čl. IV. odst. 2 Smlouvy je sjednáno, že „převod předmětu koupě dle této smlouvy je
v souladu se zákonem o DPH osvobozen od daně z přidané hodnoty.“ I přes to je ve čl. IV.
odst. 6 Smlouvy sjednáno, že ČEZ má právo uhradit daň z přidané hodnoty za TČB přímo
správci daně TČB za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), a to pro
případ, že by ČEZ ručila za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona o DPH.
Dále je sjednáno, že neuhradí-li ČEZ kupní cenu řádně a včas, má TČB právo (i) odstoupit od
Smlouvy a (ii) na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny. Zaplacením smluvní
pokuty navíc není dotčen nárok TČB na náhradu škody. Tato ujednání vnímáme jako vhodná a
chránící zájmy TČB.
3.5

Článek V. (Smlouva o zřízení věcného břemene71)

V odstavci 14 smluvní strany konstatují, že tato Smlouva je uzavírána v souvislosti s návrhem
Smlouvy o smlouvě budoucí. Smluvní strany podpisem Smlouvy potvrzují, že se s
návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí a všemi jejími přílohami náležitě seznámily.

Smlouva používá pojmosloví „zřízení věcného břemene“ podle terminologie energetického zákona, zatímco
občanský zákoník používá pro tato věcná práva označení „služebnost“. Třebaže v právní teorii nejsou slova „věcné
břemeno“ a „služebnost“ synonymy, v právní praxi se tyto pojmy mnohdy zaměňují bez zásadních právních rizik.

71
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Článek V. obsahuje 15 odstavců, v nichž jsou ujednání o zřízení osobní služebnosti ČEZ ve
prospěch TČB, jejímž obsahem je právo TČB umístit, provozovat, opravovat a udržovat
rozvodné tepelné zařízení a technologické zařízení v a na pozemcích, která TČB Smlouvou
převádí na ČEZ. Věcné břemeno má být zřízeno podle energetického zákona s tím, že má být
vyloučena aplikace příslušných ustanovení § 1267 a násl. občanského zákoníku upravujících
služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno podle Smlouvy má být zřízeno za jednorázovou
náhradu v celkové výši 614.500,- Kč, ke které bude připočteno příslušné DPH, a na časově
neomezenou dobu.
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3.6

Článek VI. (Právo zpětné koupě)

Článek VI. obsahuje tzv. vedlejší ujednání při kupní smlouvě, a sice výhradu zpětné koupě.72
Právo zpětné koupě je sjednáno jako právo věcné, tj. takové právo zavazuje nejen ČEZ, ale také
její právní nástupce.
Právo zpětné koupě vnímáme jako vhodné ustanovení, chránící zájmy TČB, pokud by po
prodeji pozemků podle Smlouvy došlo k ukončení projektu s ČEZ73. Právo zpětné koupě je
konkrétně sjednáno pro následující případy, při kterých má TČB právo požadovat zpětný
prodej předmětu koupě74:
(a) Smlouva o smlouvě budoucí nebude uzavřena do 30.11.2017 nebo zanikne jiným
způsobem než splněním, kterým se rozumí uzavření Smlouvy o dodávkách;
(b) zaniknou závazky ze Smlouvy o dodávkách, a to jakýmkoliv zákonem nebo samotnou
Smlouvou o dodávkách předvídaným způsobem;
(c) ČEZ neupraví rozsah věcného břemene ve prospěch TČB, jak je předvídáno ve
Smlouvě.
3.7

Článek VII. (Návrh na vklad vlastnického práva, práva odpovídajícího
věcnému břemeni a věcného práva výhrady zpětné koupě do katastru
nemovitostí)

Článek VII. obsahuje standardní ujednání ohledně návrhu na vklad (i) vlastnického práva, (ii)
práva odpovídajícího věcnému břemeni a (iii) věcného práva výhrady zpětné koupě do katastru
nemovitostí.
Návrh na vklad má podat ČEZ bezprostředně po podpisu Smlouvy.
Článek VIII. (Předání a převzetí předmětu koupě)

Článek VIII. obsahuje běžná ujednání ohledně předání a převzetí předmětu koupě. K předání a
převzetí předmětu koupě by měla být ČEZ vyzvána ze strany TČB nejpozději do 15 dnů od
doručení vyrozumění o provedení vkladu příslušných práv do katastru nemovitostí. O předání
předmětu koupě bude sepsán protokol, jehož návrh vystaví TČB.
Dnem předání a převzetí předmětu koupě by mělo přejít z TČB na ČEZ riziko nebezpečí vzniku
škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě.

K tomu srov. § 2135 a násl. občanského zákoníku.
Např. pokud by po prodeji pozemků představenstvo ČEZ neschválilo Smlouvu o dodávkách podle čl. VI. odst. 1
písm. g) Smlouvy o smlouvě budoucí.
74 Za úplatu odpovídající kupní ceně stanovené na základě znaleckého posudku vyhotoveného ke dni vzniku
povinnosti ČEZ převést předmět koupě TČB zpět, když takový znalecký posudek nechá vyhotovit TČB na své náklady.
72
73
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3.9

Článek IX. (Daně a poplatky)

Článek IX. obsahuje ujednání o tom, že daň z nabytí nemovitých věcí a náklady na vypracování
souvisejícího znaleckého posudku uhradí ČEZ. ČEZ rovněž uhradí správní poplatek za podání
návrhu na vklad příslušných práv do katastru nemovitostí.
3.10

Článek X. (Rozhodné právo a řešení sporů)

Smlouva se řídí právem České republiky. Článek dále stanoví, že strany jsou povinny vynaložit
veškeré úsilí, aby případné spory byly urovnány především dohodou.
3.11

Článek XI. (Ostatní a závěrečná ustanovení)

Článek XI. obsahuje běžná ujednání, která mají povahu ostatních a závěrečných prohlášení či
závazků smluvních stran. Mezi tato ujednání lze zařadit tzv. salvátorskou klauzuli (odst. 1),
ujednání o zákazu jednostranného započtení vzájemných pohledávek bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany (odst. 3), ujednání o zákazu jednostranného
postupování pohledávek bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (odst. 4),
dále ujednání ohledně (ne)zveřejnění Smlouvy v registru smluv (odst. 6), ujednání o ochraně
důvěrných informací (odst. 7) či ujednání o povinné písemné formě případných dodatků či
změn Smlouvy (odst. 10).
4.

Memorandum o společném postupu

TČB se v Memorandu o společném postupu zejména zavazuje poskytovat si s ČEZ vzájemně
součinnost při vypracování energetického posudku, následného auditu a srovnávací analýzy
možných scénářů. Takovou součinností se rozumí zejména poskytování technických a provozních
dat.75
V Memorandu o společném postupu jsme neidentifikovali žádná zásadně riziková ustanovení.
Memorandum o společném postupu obsahuje standardní prohlášení smluvních stran o budoucí
spolupráci, z nichž některá mají pouze deklaratorní charakter.
5.

Dopis

Závěrem našeho memoranda se na dotazu TČB vyjadřujeme i k povaze Dopisu a závaznosti
75

Srov. bod 3 Memoranda o společném postupu.
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Předložený návrh Memoranda o společném postupu se skládá z 11 článků. Jednotlivá ustanovení
Memoranda o společném postupu obsahují prohlášení smluvních stran o vzájemných právech,
povinnostech a nutných úkonech pro získání podpory z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK).
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předloženého návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí. Konkrétně se zabýváme otázkou, zda zaslaný
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí může být spolu s Dopisem považován za nabídku76, jejímž
přijetím ze strany TČB dojde k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí.
V tomto ohledu uvádíme, že podle našeho názoru je z Dopisu patrný úmysl ČEZ uzavřít s TČB
Smlouvu o smlouvě budoucí a být takovou smlouvou vázán. Zejména lze argumentovat tím, že Dopis
předpokládá pouhé „potvrzení“ návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí ze strany TČB77. Za
předpokladu, že Ing. Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ, který za ČEZ Dopis podepsal, je
oprávněn ČEZ samostatně zastupovat78, se proto přikláníme k závěru, že předložený návrh smlouvy
spolu s Dopisem představuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Již včasnou79 akceptací této
nabídky ze strany TČB by tedy mělo dojít k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí.
Současně však musíme poukázat na skutečnost, že návrh Smlouvy o smlouvě budoucí obsahuje celou
řadu ustanovení, která ČEZ umožňují Smlouvu o dodávkách s TČB neuzavřít80. Pokud by tedy ČEZ
ztratila zájem uzavřít s TČB Smlouvu o dodávkách, může se jejímu uzavření vyhnout i jinak, než
zpochybňováním nabídky učiněné Dopisem a předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí81.

*

*

*

Při přípravě tohoto memoranda jsme vycházeli z podkladů a informací, na které toto memorandum
výslovně odkazuje. Jiné podklady či informace jsme neměli k dispozici; v našich závěrech tudíž
nemohou být zohledněny.

Nabídkou se rozumí návrh na uzavření smlouvy, z nějž je zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou
smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Nabídka musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva
mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a musí z ní plynout vůle navrhovatele být
smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Srov. § 1731 a 1732 odst. 1 občanského zákoníku.
77 Srov. též ustanovení čl. VII. odst. 9 Smlouvy o smlouvě budoucí.
78 Podle výpisu z obchodního rejstříku ČEZ „Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisují
se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce. Za společnost
jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů
společnosti. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené
představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy“.
79 Dopis neobsahuje lhůtu k přijetí nabídky. Nabídka ČEZ by proto měla být přijata ze strany TČB v době přiměřené
povaze navrhované smlouvy; srov. § 1735 občanského zákoníku.
80 Viz výčet rizik uvedený v části 1 tohoto memoranda.
81 Např. tím, že představenstvo ČEZ vysloví nesouhlas s realizací stavby Napaječe a/nebo s uzavřením Smlouvy o
dodávkách (srov. čl. VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy o smlouvě budoucí). Stejně tak se uzavření Smlouvy o dodávkách
může vyhnout i TČB, pokud se její valná hromada či dozorčí rada do 30.6.2018 vysloví proti projektu s ČEZ.
S ohledem na tuto skutečnost jsme se detailněji nezaobírali otázkou případné předsmluvní odpovědnosti (viz. § 1729
občanského zákoníku) pro případ, že by některá ze stran odmítla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí.
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Předmětem tohoto memoranda je výhradně právní posouzení a nikoli obchodní, technické, finanční,
daňové či jiné odborné aspekty analyzované problematiky82. Pokud toto memorandum tyto aspekty
zmiňuje, pak je přebírá z externích zdrojů. Jejich úplnost a správnost jsme však nebyli schopni
ověřit, a tudíž za ně nepřebíráme odpovědnost. Tyto otázky by měly být posouzeny odborníky v
příslušných oborech.
Toto memorandum bylo vypracováno s péčí vyžadovanou zákonem o advokacii83 a vyjadřuje náš
právní názor ke zkoumané problematice. Toto memorandum nemůže být nicméně považováno
za záruku, že osoby, úřady, soudy či rozhodčí soudy, které se v budoucnu mohou dotčenou
problematikou zabývat, dojdou ke stejným závěrům. Pravomoc závazně rozhodnout případné spory
týkající se otázek řešených v tomto memorandu má v konečném důsledku pouze příslušný soud
a případné soudní rozhodnutí nelze s jistotou předjímat.
Toto memorandum bylo vypracováno výhradně pro TČB a nesmí být poskytnuto jakékoli třetí osobě
bez předchozího souhlasu naší advokátní kanceláře. Naše advokátní kancelář nepřebírá odpovědnost
za užití tohoto memoranda jakoukoli osobou jinou než TČB.

Upozorňujeme, že v případě Smlouvy o dodávkách je její ekonomická výhodnost pro TČB odvislá též od
kalkulačních vzorců, které jsou v ní obsaženy. Posouzení správnosti a výhodnosti těchto kalkulačních vzorců pro TČB
nicméně nebylo předmětem námi poskytnutých právních služeb a není zahrnuto a zohledněno v závěrech
memoranda.
83 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
82
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SPECIFIKACE SRF pro Teplárna České Budějovice, a.s.
median
Základní charakteristiky paliva
Výhřevnost
LHV
MJ/kg
H2O
% orig,
Vlhkost
Popel
% sušiny
Chlor
Cl
% orig.
Síra
S
% orig.
Těžké kovy
Antimon
Sb
mg/kg sušiny
Arsen
As
mg/kg sušiny
Kadmium
Cd
mg/kg sušiny
Chrom
Cr
mg/kg sušiny
Kobalt
Co
mg/kg sušiny
Měď
Cu
mg/kg sušiny
Olovo
Pb
mg/kg sušiny
Nikl
Ni
mg/kg sušiny
Vanad
V
mg/kg sušiny
Thalium
Tl
mg/kg sušiny
Rtuť
Hg
mg/kg sušiny
Mangan
Mn
mg/kg sušiny
Ostatní vlastnosti
Granulometrie

limit

14
17
19
0,7
0,25

≥ 13,5
≤ 20
≤ 20
≤ 0,9
≤ 0,4

≥ 13
≤ 25
≤ 25
≤1
≤ 0,6

10
3
4
90
10
250
250
30
10
0,5
0,5
200

≤ 25
≤5
≤8
≤ 200
≤ 20
≤ 500
≤ 400
≤ 60
≤ 50
≤5
≤ 1,5
≤ 350

≤ 50
≤ 10
≤ 10
≤ 250
≤ 30
≤ 800
≤ 500
≤ 150
≤ 100
≤ 10
≤ 2,5
≤ 400

mm
mm

< 70
< 60

-

≥ 95%
≥ 85%

kg/ m3

200

-

-

Příloha č. 11 Specifikace TAP (od FCC)

objemová hmotnost při
skladování

80. percentil
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2

Teplárna České Budějovice a.s. (dále jen TČB) stojí před zásadním rozhodnutím o dalším zaměření
podnikatelské činnosti po r. 2020, do něhož vstupuje celá řada faktorů. Za nejzásadnější lze
považovat tyto:
 dožívající nebo neefektivní technologická zařízení, které je třeba nahradit, zrenovovat či
zrušit
 zpřísňování ekologické legislativy pro provoz spalovacích zařízení, jejíž splnění vyžaduje
přestavbu či náhradu stávajících zdrojů
 možnost dodávek tepla z jaderné elektrárny Temelín (dále ETE) do soustavy TČB
prostřednictvím vybudování dálkového horkovodu
ČVUT bylo vyzváno ke zpracování technickoekonomického posouzení dvou základních koncepčních
scénářů podnikatelské činnosti TČB po r. 2020, které jsou definovány následovně:
Scénář 0 předpokládá zachování stávajícího stavu výrobní základny TČB primárně stojící na spalování
uhlí s využitím zemního plynu jako sekundárního paliva (dále označován jako S0)
Scénář 1 uvažuje dodávku/nákup definovaného množství tepla z ETE do soustavy horkovodů TČB
(dále HV) a výrobu dodatečného tepla z uhlí a plynu ve zdrojích TČB –(dále označován jako S1)
Cílem studie dle zadání bylo provést evaluaci obou základních scénářů koncepce podnikatelské
činnosti TČB po roce 2020 s využitím provozně ekonomického bilančního modelu vytvořeného na
ČVUT, výsledky hodnocení porovnat se závěry analýz provedených TČB pomocí vlastních predikčních
modelů a doporučit nejvhodnější řešení.

2 Struktura energetických zdrojů TČB
Energetické zdroje TČB jsou umístěny ve dvou lokacích Novohradská a Vráto, vyjma plynových
kotelen v rámci rozvodné sítě TČB. Základní souhrn charakteristik parních kotlů shrnuje Tab. 1
Tab. 1: Shrnutí základních informací o kotlích v TČB k roku 2017
Označení
Nominální
Zapojení v rámci
Umístění
Palivo
kotle
výkon
výroby elektřiny

Období /plánovaný konec
životnosti za stavu k r. 2017

K9

Novohradská

ZP

115 t/h

Ne

2018

K10

Novohradská

ZP

115 t/h

Ne

2020/2021

K11

Novohradská

uhlí

150 t/h

Ano

2029/2030

K12

Novohradská

uhlí

150 t/h

Ano

2019/2020

K21

Vráto

uhlí

66 t/h

Ne

2025/2026

Plánováno je odstavení dvou kotlů bez jejich náhrad, konkrétně:
 1x kotel na ZP (dále označen K9), který bude plánovaně odstaven v roce 2018 zejména
z důvodu vyčerpání jeho životnosti a s ohledem na stávající potřebu tepelného výkonu
 1x kotel na uhlí, umístnění v lokalitě Vráto (označen jako K21). Kotel K21 bude plánovaně
odstaven (nejpravděpodobněji v roce 2025, nejpozději v roce 2026) z důvodu dosažení
jeho životnosti a neplnění budoucích emisních limitů.
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3 Prognóza vývoje odběrů tepla
Prognóza odběrů tepla je základem pro plánování výroby a s tím spojených potřebných výrobních
kapacit, jejich nasazování do ročních diagramů, tvorbu provozních scénářů a zpracování
ekonomických bilancí. Z prognózy odběrů tepla vychází i model pro podporu strategického plánování
rozvoje TČB vytvořený na ČVUT v r. 2013.
Zpracována byla vlastní prognóza, která vychází z analýzy poskytnutých provozních dat o prodeji
tepla za uplynulé období od r. 2004. Prodej tepla v jednotlivých letech byl ovlivněn proměnnými
klimatickými podmínkami a odpojením klíčového odběratele společnosti BUPAK v r. 2013. Oba tyto
faktory byly kompenzovány korekcí odběrů tepla v jednotlivých letech na podmínky roku 2016, který
byl z hlediska klimatických podmínek vyhodnocen jako průměrný. Analýza ukazuje kontinuální pokles
prodeje tepla do bytové i průmyslové sféry, jehož trend se postupně zpomaluje a posledních dvou
letech se téměř zastavil. Na jejím základě lze navrhnout dvě prognózy dalšího vývoje prodeje tepla:

Rozdíl v obou prognózách není zásadní. Pro zachování srovnatelných podmínek s analýzami TČB byla
použita prognóza setrvalého prodeje tepla na úrovni roku 2016, které se opírá o prakticky
dokončenou realizaci zateplování budov v ČB. Případný pokles prodeje tepla v dalších letech bude
řešen v rámci citlivostní analýzy.

4 Stanovení průměrného měsíčního výkonu zdrojů
Z poskytnutých dat o dodávce a výrobě tepla v TČB v letech 2012 – 2016, plánu pro rok 2017 a s
využitím bilančního modelu ČVUT byl vytvořen referenční roční diagram plánované výroby/dodávky
tepla pro analyzované budoucí období, jenž je znázorněn na Obr. 1
Do bilance je zahrnuta dodávka tepla koncovým zákazníkům včetně ztrát v rozvodech, teplo využité
na výrobu elektřiny a pro vlastní spotřebu výrobních zdrojů. V diagramu je znázorněn i provozní
rozsah základní výrobní jednotky, kterou je uhelný kotel K11 nebo K12 odpovídající výkonu 30 –
100 %. Z obrázku 1 je patrné, že výkon potřebný pro zajištění dodávek tepla, výroby elektřiny a
vlastní spotřeby odpovídá parnímu výkonu 150 – 155 t/h. Takto stanovený výkon je třeba chápat jako
orientační, neboť nereflektuje případné krátkodobé odběrové špičky, ale pro návrh kapacitního
dimenzování zdrojů TČB v rámci posuzovaných scénářů je dostačující. Z diagramu je rovněž patrné, že
v letním období může nastat problém s velmi nízkými odběry tepla, které jsou pod úrovní
minimálního výkonu kotlů K11 resp. K12.
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1) Setrvalý stav, který by odpovídal prodeji tepla v roce 2016
Prognózu použila ve svých výhledech i TČB a lze ji považovat za mírně optimistickou
2) Klesající stav, který předpokládá postupné zpomalování trendu poklesu prodeje tepla do r. 2025
a následné zachováním prodeje na této úrovni. Tuto prognózu lze považovat spíše za mírně
konzervativní.

5 Základní popis analyzovaných scénářů
5.1 Scénář 0 - Obnova a ekologizace stávajících uhelných zdrojů
Scénář 0 počítá se zachováním stávající koncepce zdrojů TČB primárně stojící na zdrojích spalujících
hnědé uhlí s využitím plynu jako špičkového a rezervního paliva. Scénář reflektuje čerpání životnosti
stávajících zařízení a očekávané zpřísnění ekologické legislativy pro velká spalovací zařízení, a proto
počítá s postupnou obnovou uhelných zdrojů v lokalitě Novohradská. Jejich výkon je upraven tak, aby
byly zajištěny očekávané odběry tepla včetně rezerv pro případ poruchy výrobních kapacit.
Konkrétně jsou plánovány tyto hlavní investiční akce (IA):
-

-

ekologizace kotle K10 řešená výměnou plynových hořáků a snížení výkonu na 75 t/h pro
splnění legislativních emisních limitů. Plánovaná investice bude realizována v roce 2020.
retrofit/náhrada uhelného kotle K12, uhelným kotlem s nižším instalovaným výkonem 75 t/h.
Plánovaná investice bude realizována v topném období let 2019 a 2020 (konkrétně od února
2019 do listopadu 2020), tj. zdroj by měl být mimo provoz přibližně 1,5 roku a 1 hlavní
topnou sezónu.
retrofit/náhrada uhelného kotle K11, uhelným kotlem s nižším instalovaným výkonem.
Plánovaná investice bude realizována v topném období let 2025 a 2026 (konkrétně od února
2025 do listopadu 2026), tj. zdroj by měl být mimo provoz přibližně 1,5 roku a 1 hlavní
topnou sezónu. Kapacita/Parní výkon K11 bude optimalizován v návaznosti na potřeby tepla
v rámci sítě TČB po roce 2024.

Výsledná struktura zdrojů TČB pro scénář 0 je graficky zobrazena na obr. 2 včetně čáry (označené
PV(TČB)) určující potřebný výkon zdrojů pro zajištění dodávek tepla pro odběratele, výrobu elektřiny
a pokrytí tepelných ztrát rozvodné sítě a teplárny TČB. Ze zobrazených dat lze konstatovat, že:
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obr. 4 Průběh výroby tepla na zdrojích v jednotlivých měsících pro rok 2017
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ve všech letech plánovaných investičních akcí by měla mít TČB dostatečný počet i výkon
zdrojů na pokrytí odběrů tepla i svých vlastních potřeb, odpovídající potřebnému výkonu
(označený PV(TČB)
v období rekonstrukce kotle K11 (2025-2026) bude oproti typickým rokům mít zvýšený počet
provozních hodin kotel K21 (Vráto) či kotel K10 (Novohradská – plyn) a je nutné počítat
případně se zvýšenými provozními náklady těchto zdrojů a jejich dopadem do ekonomie
provozu celé TČB.

Obr. . 2 : Struktura zdrojů včetně výkonů mezi roky 2017 – 2027 (období realizací IA scénáře 0)
Z provozního hlediska je třeba za kritické považovat období rekonstrukce K11 (tj. 2025-2026), které je
podrobněji analyzováno na obr. 3, kde je znázorněna výroba tepla na zdrojích TČB po měsících.

Obr. 3: Průběh výroby tepla na zdrojích dle potřeb v letech 2025-2026 pro scénář 0
Z modelování plánovaného vývoje výrobních kapacit TČB lze vyvodit závěr, že zvolené výkony zdrojů
a časový harmonogram jejich rekonstrukcí či náhrady by měly dostatečným způsobem zabezpečit
výrobu tepla pro všechny plánované spotřeby. S výjimkou období realizace rekonstrukce kotle K11 by
měly kotle K21 a K10 tvořit výkonovou rezervu a zajišťovat špičkový provoz, jak bylo plánováno již
v návrhu konceptu.
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Obr. 4: Průběh kritéria EBITDA v letech – scénář 0 (HU, 75t/h)

5.2 Scénář 1 – připojení tepelného napaječe z ETE
Scénář 1 se od předchozího liší uvažováním dodávek tepla z vybudovaného horkovodního tepelného
napaječe z ETE, kterým by byla pokryta podstatná část potřeby tepla ČB pro vytápění. Dodatečné
množství tepla by bylo dodáno z výrobních kapacit TČB, které by musely být připraveny řešit i
potenciální problém výpadku dodávky tepla z ETE. Scénář počítá s obnovou stávajících energetických
zdrojů při zachování jejich palivové základny avšak s redukovanou kapacitou.
Uvažována je varianta nákupu tepla z ETE o ročním objemu 750 TJ s termínem počátku dodávky tepla
do HV sítě TČB v průběhu topné sezóny 2020/2021 s tím, že v roce 2020 se předpokládá nákup tepla
o objemu 100 TJ a od dalších let 750 TJ. Elektrárna Temelín bude dodávat teplo po 9 měsíců v roce
(vyjma června, července, srpna). Objem dodávek z ETE do sítě TČB byl modelově proporcionálně
rozdělen do jednotlivých měsíců, čímž dojde ke snížení dodávek tepla ze zdrojů TČB dle obr. 5 proti
dodávkám dle Scénáře 0 znázorněným na obr. 1.
Dodávka tepla z ETE odpovídá zdroji s parním výkonem cca 52 t/h, tj. zhruba 1/3 z maximálního
průměrného měsíčního výkonu zdrojů potřebných pro pokrytí všech požadavků na teplo v síti TČB, o
který lze provozovaný výkon zdrojů TČB snížit, je však třeba zabezpečit záložní výkon pro případ
výpadku dodávek z ETE.
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Výstupy z bilančně ekonomického modelu a srovnání s bilancí TČB
Další potřebné technické i ekonomické vstupy do výpočtů byly převzaty z podkladů poskytnutých
TČB.
Pro porovnání ekonomických výsledků modelů ČVUT a TČB bylo zvoleno kritérium EBITDA, které
vyjadřuje roční hospodářský výsledek zvýšený o odpisy. Průběh EBITDY v jednotlivých letech analýzy
je uveden na obr. 4.
Z výstupů je patrné, že bylo dosaženo velmi dobré shody ve výsledcích obou modelů. Rozdíly
v kritériích mezi modely jsou do výše max. 0,2%, což potvrzuje správnost výsledků analýz
provedených TČB.
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Obr.5: Průběh výroby tepla na zdrojích v GJ v jednotlivých měsících pro rok 2021

-

-

ekologizace kotle K10 řešená výměnou plynových hořáků a snížení výkonu na 75 t/h pro
splnění legislativních emisních limitů. Plánovaná investice bude realizována v roce 2020.
retrofit/náhrada uhelného kotle K12, uhelným kotlem s nižším instalovaným výkonem 55 t/h.
Plánovaná investice bude realizována v topném období let 2019 a 2020 (konkrétně od února
2019 do listopadu 2020), tj. zdroj by měl být mimo provoz přibližně 1,5 roku a 1 hlavní
topnou sezónu.
retrofit/náhrada uhelného kotle K11, uhelným kotlem s nižším instalovaným výkonem.
Plánovaná investice bude realizována v topném období let 2029 a 2030 (konkrétně od února
2029 do listopadu 2030), tj. zdroj by měl být mimo provoz přibližně 1,5 roku a 1 hlavní
topnou sezónu. Kapacita/Parní výkon K11 bude optimalizován v návaznosti na potřeby tepla
v rámci sítě TČB po roce 2028.

Možnost dodávek části tepla z ETE umožní maximálně využít potenciálu životnosti kotle K11 a
posunout investice do rekonstrukce/obnovy zdroje do pozdější doby, což umožní vytvořit určité
finanční prostředky na pokrytí plánovaných IA do kotle K11 z vlastních zdrojů.
Výsledná struktura zdrojů TČB pro scénář 1 je graficky zobrazena na obr. 6 včetně čáry (označené
PV(TČB)) zobrazující potřebný výkon zdrojů pro zajištění dodávek tepla pro odběratele, výrobu
elektřiny, pokrytí tepelných ztrát rozvodné sítě a vlastní spotřebu TČB, který mezi roky 2020-2021
poklesne, a čáry (označené PV (TČB s ETE) zobrazující společný potřebný výkon dodaný TČB a ETE
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Scénář počítá obdobně jako předchozí s postupnou obnovou uhelných a plynových zdrojů v lokalitě
Novohradská s nižšími výkony reflektujícími vliv zapojení dodávek tepla z ETE, a to konkrétně:

Ze zobrazených dat lze konstatovat:
 ve všech letech plánovaných IA by měla mít TČB dostatečný počet i výkon zdrojů na pokrytí
svých potřeb i odběratelů.
 v období rekonstrukce kotle K11 (2029-2030) bude potřeba analyzovat možnosti zapojení
zdrojů v rámci dodávek tepla do sítě TČB, zejména v měsících listopad 2029 – únor 2030
s ohledem na dosažení provozu za ekonomicky optimálních podmínek. Podrobnější přehled
výroby tepla na zdrojích TČB v období rekonstrukce K11 (tj. 2029-2030) je znázorněn na
obr. 7. Celkově by se jednalo o 56 TJ tepla (za rok 2029) a 275 TJ v roce 2030. Existuje několik
možných alternativ, jakým způsobem zajistit dodávku tohoto tepla, např.:
o zvýšením využití kotle na ZP. Provozně se jedná o nejjednodušší řešení, z hlediska
ekonomie provozu by to mělo za důsledek zvýšení palivových nákladů v roce 2029 o
9% a v roce 2030 o 17%. Z hlediska dlouhodobé hodnocení ekonomie provozu by to
mělo za důsledek snížení celkové součtové EBITDY (za roky 2017-2046) okolo 2%.
o nákupem většího objemu tepla z ETE. Tato varianta je limitována možnostmi HV sítě
TČB.
o využitím akumulační schopnosti rozvodné HV sítě TČB
o krátkodobým přetížením uhelného zdroje K12 až na 110% nominálního výkonu, což
je technologicky možné při zachování bezpečnosti provozu zdroje K12
o zprovozněním monobloku na spalování TAP
o transferem části tepla využívané pro výrobu elektřiny na dodávku tepla do sítě TČB,
tj. omezení výroby elektřiny na turbogenerátorech při zachování provozních
podmínek turbosoustrojí v rámci bezpečnosti provozu zařízení.



Navržená struktura výkonu zdrojů by měla být dostatečná po pokrytí potřeb tepla v soustavě
TČB i v případě dlouhodobějšího odpojení dodávek z ETE vlivem neočekávaných okolností na
straně dodavatele.
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Obr. 6: Struktura zdrojů včetně výkonů mezi roky 2017 – 2031 (období realizací IA scénáře 1)
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Další alternativou řešící problém provozu v letech 2029-2030 je úprava harmonogramu plánovaných
investic, respektive posunutí plánované rekonstrukce kotle K11 na roky 2025-2026 (jako u scénář 1),
kdy by bylo možné využít uhelného zdroje K21 v lokalitě Vráto, či možnost optimalizace výkonů kotlů
K11 a K12, např. navýšení výkonu kotle K12 na 75 t/h. Obě tyto možnosti jsou technicky
realizovatelné, ale z hlediska ekonomie provozu s sebou přinášejí negativní dopady zvýšených
nákladů na provoz, generální opravy, úroky z úvěru atd.
Dle výstupů z provozně bilančního modelu lze vyvodit závěr, že navržené výkony zdrojů, plán jejich
rekonstrukcí/obnovy a respektování dalších vstupních předpokladů by měly zabezpečit dodávky
potřebného množství tepla i v případě výpadu dodávek z ETE.
Výstupy z bilančně ekonomického modelu a srovnání s bilancí TČB
Po porovnání ekonomických výstupů z modelů ČVUT a TČB byly zvoleno kritérium EBITDA. Průběh
EBITDY v jednotlivých letech analýzy uveden na obr. 8, kde byly ponechány i výsledky Scénáře 0.
I u Scénáře 1 bylo dosaženo velmi dobré shody ve výsledcích obou modelů. Rozdíly v kritériích mezi
modely jsou do výše max. 0,12%, což potvrzuje správnost výsledků analýz TČB.
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Obr.7: Průběh výroby tepla na zdrojích v TJ dle potřeb v letech 2029-2030 pro scénář 1

5.3 Porovnání scénářů 0 a 1 dle ekonomických kritérií
Z porovnání časového vývoje kritéria EBITDA je zřejmé, že mezi oběma posuzovanými scénáři není
zásadní ekonomický rozdíl. V obou případech je třeba po roce 2020 počítat s poklesem
hospodářského výsledku TČB v důsledku realizace nezbytných investičních akcí. Menší propad je u
Scénáře 0, neboť Scénář 1 je kromě investičních akcí zatížen ještě zahájením nákupu tepla z ETE,
které se projeví poklesem vlastní produkce tepla a elektřiny a tedy i ekvivalentním poklesem tržeb.
Z krátkodobého hlediska se proto jeví Scénář 0 jako výhodnější. S postupem času se však začne
pozitivně projevovat ekonomická výhodnost nákupu tepla z ETE proti vlastní výrobě a EBITDA u
Scénáře 1 začne v čase růst zejména v důsledku nižších odpisů a nákladů na nákup emisních
povolenek CO2. Scénář 1 se proto jeví jako výhodnější z dlouhodobějšího hlediska a jeho součtové
EBITBA za hodnocené období vychází vyšší. To potvrzuje i graf na obr. 9, kde je vynesen kumulovaný
CF obou scénářů v čase. Graf mimo jiné dokumentuje i benefit možného využití maximální životnosti
kotle K11 u Scénáře 1, respektive možnost začlenění plánované investice do rekonstrukce K11 do
pozdějších let (2029-2030), kdy lze v předchozích letech akumulovat určité finanční prostředky, jež by
měly umožnit snížit riziko případné insolvence a teoretickou možnost financování větší části investice
do rekonstrukce K11 z vlastních rezerv vytvořených v rámci předchozích let. I podle kritéria čisté
současné hodnoty (NPV) dosahuje Scénář 1 za celé hodnocené období o 7% vyšší hodnoty než
scénář 0 při uvažování diskontní sazby 8 %. Z těchto důvodů lze Scénář 1 s nákupem tepla z ETE
považovat za ekonomicky výhodnější.
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Obr. 8: Průběh kritéria EBITDA v letech – scénář 0 (HU, 75t/h) a 1 (750 TJ, 55t/h)
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5.4 Porovnání scénářů 0 a 1 dle provozně strategických kritérií
Výhodou scénáře 0 je výroba veškerého tepla ve vlastních zdrojích a tedy absolutní nezávislost na
externím dodavateli tepla, jehož plánovaný podíl na celkovém odběru je u Scénáře 1 značný.
Nevýhodou Scénáře 0 je naopak jednostranná závislost na jednom druhu paliva, jímž je domácí
hnědé uhlí. U něho lze v budoucnu očekávat jednak tlak na růst ceny v důsledku plánovaného útlumu
těžby, jednak kontinuální tlak na zpřísňování ekologických podmínek provozu spalovacích zařízení,
který se promítá do stále vyšších nároků na jejich technické řešení, což se projevuje růstem jak
investičních tak i provozních nákladů. Z tohoto pohledu se diverzifikace primárních zdrojů pro
zajištění dodávek tepla u Scénáře 1 jeví jako velmi vhodné a méně rizikové řešení a to je třeba
považovat za jeho hlavní výhodu. Vedle toho Scénář 1 přispěje ke snížení emisní zátěže ČB a jejich
okolí, neboť teplo v ETE je vyráběno v podstatě bezemisním způsobem a množství spáleného uhlí ve
zdrojích TČB se sníží zhruba o 1/3. Rovněž u dodávek tepla z ETE lze očekávat velmi vysokou
spolehlivost s ohledem na dlouhodobou spolehlivost elektrárny samotné a možnost vyvedení
tepelného výkonu nezávisle z obou jejích provozovaných bloků.
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Obr. 9: Průběh kumulovaného CF v letech 2017-2046 (scénář 0 a scénář 1)

Vyjádření ČVUT k možnosti spalování TAP v rámci rekonstrukce zdrojů TČB
Zpracoval : doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc.,
Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze
ČVUT zpracovalo vyjádření ke dvěma studiím se stejným zadáním, které TČB nechala zpracovat u
dvou nezávislých autorů. Jednalo se o:
•
•

Invelt Servis s.r.o. (dále jen IS) – Úvodní studie možnosti spalování TAP v rámci rekonstrukce
zdroje, TČB – 1. revize ze dne 30.6.2017 dále označovaná jako S1
Complex Project s.r.o. (dále jen CP) – Technická studie rekonstrukce zdroje a spalování TAP
– ze dne 12.7.2017 dále označovaná jako S2

•
•
•

Varianta A – Kotel na společné spalování uhlí a TAP variantně o výkonu 55 t/h a 75 t/h a
vybudování potřebného čištění spalin včetně DeNOx
Varianta B – Fluidní kotel na spalování uhlí variantně o výkonu 55 t/h a 75 t/h s využitím
stávajícího čištění spalin a vybudováním dalšího potřebného čištění spalin včetně DeNOx
Varianta C – Kotel na spalování TAP variantně o výkonu 15 t/h až 16 t/h včetně potřebného
čištění spalin včetně DeNOx

U kotlů je požadován minimální výkon odpovídající 30 % jmenovitého a plnění zadaných emisních
parametrů v celém výkonovém rozsahu. Varianty A a C předpokládají spalování konstantního
množství 3,5 t/h TAP se zadanými parametry tohoto paliva vyráběného zejména ze směsného
komunálního odpadu.

Shrnutí obsahu studií
I přes rozdíly v přístupu k řešení a kvalitě zpracování se obě studie shodují v doporučení nerealizovat
Variantu A, tedy neprovádět spoluspalování uhlí a TAP v uvažovaném poměru, a jít cestou
samostatného spalování obou paliv. Důvodem jsou vážné potenciální provozní problémy spojené se
spoluspalováním uhlí a TAP jak u kotle, tak i u zařízení na čištění spalin. U kotle se jedná zejména o
riziko chlorové koroze, která by se při zachování stávajících parametrů páry s vysokou
pravděpodobností vyskytla na přehřívácích a vedla by k zásadnímu zkrácení jejich živostnosti.
Navrženým řešením je snížení parametrů páry u nového kotle na spoluspalování TAP, což by
znemožnilo její použití ve stávajících turbínách a vyžádalo si instalaci nového TG. V případě využití
stávajícího odsíření pro čištění spalin ze spoluspalování TAP by vznikl problém s nedodržením
limitního obsahu nežádoucích složek ve vstupujících spalinách, opět zejména chloru. Čištění spalin je
proto doporučeno realizovat rovněž jako nové, aby bylo schopno zachytit i další nežádoucí složky
spalin ze spoluspalování TAP, zejména perzistentní polutanty na bázi dioxinů. Tím se v podstatě
varianta A uvažující spoluspalování TAP dostává na úroveň kompletní realizace nového energetického
bloku, v němž by uhlí bylo využíváno s nižší účinností, než je tomu nyní nebo v případě samostatného
spalování, neboť u kotle na spoluspalování se předpokládá nižší účinnost a došlo by i ke snížení
parametrů vyráběné páry.
Varianty B i C jsou hodnoceny jako realizovatelné standardním způsobem pomocí ověřených
technologií. Obě studie se shodují v technickém řešení Varianty B, kde pro spalování uhlí je
doporučen fluidní kotel produkující páru na stávajících parametrech. Rozdíl je pouze v koncepci
čištění spalin, kde S1 předpokládá splnění emisního limitu NOx vhodným řízením spalování ve
fluidním ohništi, zatímco S2 navrhuje realizaci denitrifikace spalin SCR, metoda high dust. Emisní limit
SO2 by bylo možné splnit stávajícím odsířením. U Varianty C je pro samostatné spalování TAP v S1
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Úkolem obou autorů bylo navrhnout a zhodnotit 3 základní varianty nové koncepce zdrojů TČB:
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navržen fluidní nebo roštový kotel, S2 doporučuje TAP spalovat v roštové nechlazené peci se
zavedením spalin do kotle na odpadní teplo. V obou případech jsou u této varianty zvoleny nižší
parametry vyráběné páry proti současným a je proto počítáno s novým turbogenerátorem stejně
jako s novým, zcela samostatným systémem čištění spalin.
Vyjádření k závěrům studií

•

•

•

•

•

Riziko chlorové koroze přehříváků při dodržení stávajících parametrů páry je objektivní a jedinou
spolehlivou cestou k jeho redukci je snížení teploty páry, což vylučuje možnost jejího použití ve
stávajících turbogenerátorech a vyžadovalo by instalaci nového TG. Podobně je tomu s možností
využití stávající odsíření spalin, které se jeví jako problematické z důvodu zvýšené přítomnosti
chloru, a proto je doporučena realizace celého nového systému čištění spalin. Tím se výrazně
redukuje možnost využití stávajících technologických zařízení TČB a řešení se posouvá do
realizace celého nového energetického bloku na spoluspalování TAP.
Kombinace požadavku na spálení konstantního hmotnostního toku TAP a širokého regulačního
rozsahu kotle znamená velmi proměnný poměr spalování obou paliv, kdy při nízkých výkonech
bude podíl TAP převažovat. Tím se kotel dostane do kategorie zařízení pro energetické využití
odpadů, pro která platí podstatně přísnější ekologická kritéria promítající se zejména do nároků
na technologii čistění spalin. Tato technologie bude muset být dimenzována na množství spalin
odpovídající maximálnímu výkonu kotle, které je 3 až 4 krát větší než činí objem spalin ze spálení
samotného TAP.
Hlavní motivací pro aplikaci spoluspalování paliv obvykle bývá problematická samostatná
spalitelnost jednoho z paliv nebo ekonomický benefit plynoucí z preference paliva, jehož použití
je aktuálně výhodnější z důvodu nižší ceny nebo poskytnuté podpory (platí např. pro biomasu).
Ani jeden z těchto důvodů není v uvažovaném případě relevantní. Uhlí i TAP jsou samotně dobře
spalitelná, množství spalovaného TAP je pevně dáno a jeho spotřebu nelze měnit.
Obecně platná investiční výhodnost realizace jednoho většího zařízení na spoluspalování TAP
proti dvěma menším na samostatné spalování uhlí a TAP je v daném případě potlačena nutností
realizace výrazně většího a tedy dražšího nového zařízení na čištění spalin.
Kromě provozních a koncepčních hledisek je nezbytné akcentovat i aspekty legislativní.
V současné legislativě MŽP není kategorie TAP v souvislosti s energetickými zařízeními ukotvena a
není ani připraven návrh vyhlášky na požadované vlastnosti TAP pro tuto potenciální kategorii
paliv.

Z uvedených důvodů se ČVUT přiklání k doporučení obou studií nerealizovat zařízení na
spoluspalování TAP a spalování obou paliv provádět odděleně v technicky optimalizovaných
zařízeních, jejichž konkrétní konstrukční řešení by mělo vyplynout z výběrového řízení.
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Z provozních důvodů lze doporučení obou studií nerealizovat Variantu A předpokládající
spoluspalování TAP s uhlím a pro spalování obou paliv použít samostatná zařízení navržená ve
Variantách B a C považovat za správné. Důvody pro vyloučení Varianty A jsou následující:
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1.

Úvod

Cílem tohoto dokumentu je provést komplexní posouzení návrhu Dlouhodobé koncepce
podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a.s. v letech 2018 – 2045 ze září 2017,
která je zkráceně označena jako �Strategie 2040“.
Představenstvo TČB prostřednictvím Strategie 2040 předkládá vlastníkovi, resp. dozorčí
radě jako kontrolnímu orgánu společnosti, ke schválení dokument, který popisuje možnosti
budoucího strategického směřování společnosti.
Mezi nosná témata Strategie 2040 patří zejména problematika možného využití dodávek
tepla z elektrárny Temelín (ETE), dokončení ekologizace zdroje Novohradská, pokračování
záměru konverze dodávek tepla do horké vody a výhledové využití tuhých alternativních
paliv.

Samotnou Strategii 2040 je třeba vnímat v kontextu podkladových materiálů, které byly
zpracovány nebo převzaty a využity jako podklady pro její návrh. Na úrovni koncepčního
plánování v oblasti energetiky vychází Strategie 2040 ze Státní energetické koncepce a
energetické koncepce města ČB, v oblasti energetického využití odpadu (resp. tuhých
alternativních paliv, TAP) z plánů odpadového hospodářství ČR, Jihočeského kraje a města
ČB a v oblasti územního rozvoje z územního plánu ČB. Značná pozornost byla věnována
analýze možností dalšího využití uhlí, resp. částečného uplatnění TAP ve zdrojové základně
TČB, a to buď v podobě samostatného (paralelního) spalování nebo spoluspalování obou
paliv. Tato problematika byla řešena z hlediska technického řešení, legislativních a
regulatorních podmínek (emise znečišťujících látek, provozní podpora, povolenky CO2) a
byla provedena úvodní ekonomická analýza. Dále byly provedeny dílčí analýzy zaměřené na
výpočty provozu teplárny, parní sítě, prognózy potřeb tepelného výkonu do horkovodní sítě a
citlivost/vliv potenciálních dodávek tepla z ETE. Strategie 2040 dále, ve variantě
s předpokladem dodávek tepla ETE, vychází z parametrů dojednaných v rámci návrhu
smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě o dodávkách tepla z ETE. Strategie 2040 pracuje se
souhrnnými manažerskými výstupy a závěry těchto podkladů, s ohledem na její rozsah není
možné postihnout veškeré podrobnosti. Tato oponentura proto komentuje a hodnotí Strategii
2040 i ve vazbě na jednotlivé dílčí podkladové materiály.

Oponentura Strategie 2040 TČB
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Cílem Strategie 2040 je především předložit argumenty pro rozhodnutí o využití/zamítnutí
dodávek tepla z ETE a navazujících investičních záměrů.

2.

Oponentní posouzení

Strategie 2040 je členěna na dvě části. Analytická část uceleně hodnotí současný a
výhledový stav zařízení TČB a současně popisuje vnější prostředí, které bezprostředně
ovlivňuje podnikatelskou činnost společnosti. V navazující návrhové části je proveden
technických návrh variant strategie a jejich vyhodnocení z pohledu ekonomiky, přínosů a rizik
pro udržení systému CZT v Českých Budějovicích.

2.1 Shrnutí a připomínky k analytické části
2.1.1. Stav výrobních zařízení TČB z hlediska životnosti a ekologie
Výchozí předpoklad pro návrh strategie představuje stav výrobních zařízení v systému
centralizovaného zásobování teplem v Českých Budějovicích. Výrobu tepla zajišťuje
především základní zdroj – teplárna v Novohradské ulici. Výtopna Vráto představuje záložní
zdroj pro dodávky páry do soustavy.

Pro budoucí spolehlivý provoz systému CZT bude nezbytné zajistit obnovu výrobní
technologie, a to zejména uhelných kotlů, které představují hlavní zdroj tepla pro ČB. Oba
uhelné kotle ve zdroji Novohradská instalované v rámci výstavby centrálního zdroje v 70tých
letech již vykazují takový stupeň opotřebení, který neumožňuje jejich další spolehlivý provoz
pouze na základě další údržby. Kotelna proto bude muset projít retrofitem. Přednostně,
do roku 2020, je třeba provést obnovu kotle K12, který byl řazen do provozu již více než
200 tis. provozních hodin a vyjma dožitého tlakového celku u něj došlo k deformaci
konstrukce a značnému opotřebení uhelných mlýnů. V dalším kroku bude třeba řešit obnovu
kotle K11, u kterého je s ohledem na stav opotřebení odhadována životnost do roku 2025
Oponentura Strategie 2040 TČB
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Obrázek 1 Schéma zdrojů a soustavy CZT
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s teoretickým možným prodloužením do 2030 v případě vyšší úrovně údržbových prací a
zvýšeným rizikem neplánovaných odstávek.
Na konci roku 2024 rovněž dožije záložní kotel výtopny Vráto. Důvodem není technické
opotřebení zařízení, ale požadavky na plnění emisních limitů pro spalovací zdroje s tepelným
příkonem do 50 MWt. Další provoz zdroje by byl podmíněn provedením jeho ekologizace,
kterou nelze z hlediska ekonomické návratnosti považovat za realizovatelnou.
Problematika dokončení ekologizace souvisí i s budoucím provozem zdroje Novohradská.
Po zprovoznění odsiřovací jednotky došlo ke znatelnému poklesu emisí SO2 a prachu,
současně byla na kotli K11 provedena opatření pro snížení emisí oxidů dusíku (NOx). Tato
opatření umožňují díky společnému měření emisí kotlů K11 a K12 (za odsířením) plnit
požadované emisní limity po dobu zbytkové životnosti kotle K12. Od srpna 2021 dojde
k dalšímu zpřísnění emisních limitů podle tzv. závěrů o nejlepších dostupných technikách
(BAT). Požadované hodnoty bude možné dosáhnout prostřednictvím opatření provedených
v rámci ekologizace dokončené v roce 2015 a prostřednictvím dalších záměrů, mezi které
patří retrofit uhelného kotle K12 (včetně osazení denitrifikačních zařízení) a dále výměny
hořáků za nízkoemisní na plynovém kotli K10. Strategie 2040 zmiňuje i potřebu monitoringu
a případných opatření k omezování emisí dalších látek – HCl, HF a Hg a eventuální možnost
projednání výjimky z emisí podle BAT.
V této souvislosti je vhodné uvést, že TČB sleduje možnosti čerpání investiční podpory
z dotačních titulů OP ŽP a OP PIK.
Oponentní posouzení k problematice zdrojů tepla

2.1.2. Stav rozvodů tepla
Teplo je dodáváno prostřednictvím primární parní (95 km) a horkovodní sítě (23 km)
do 496 výměníkových stanice (z toho 144 v majetku TČB s navazujícími 47 km sekundárních
rozvodů k patám zásobovaných objektů).
Představenstvo doporučuje v rámci Strategie 2040 pokračovat v zavedeném systému
obnovy a udržování teplofikační soustavy.
V rámci primárních sítí je doporučen postupný přechod z parovodní na horkovodní systém.
Opravy primární parovodů by měly být řešeny pouze ve vynucených případech, opravováno
by mělo být především kondenzátní potrubí k vylepšení bilance vratu kondenzátu. Do obnovy
parovodní sítě by mělo být investováno pouze v případě místních optimalizací a nových
přípojek s reálnou návratností. Pro záměry konverze z parovodního do horkovodního
systému jsou vytipovány ucelené oblasti zvolené na základě vývoje ztrát, stáří, objemu tepla
a celkových přínosů. V rámci těchto záměrů existuje potenciál pro snížení ztrát cca
o 20 TJ/rok.
Primární horkovody nevyžadují aktuálně žádné zásadní opravy, první významnější opravy se
předpokládají po roce 2020 (30 let od zprovoznění prvních horkovodů).

Oponentura Strategie 2040 TČB
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Euroenergy potvrzuje závěry popisované ve Strategii 2040. Pro udržení spolehlivé dodávky tepla za
přiměřenou cenu je nezbytné přistoupit k obnově výrobní technologie TČB. Vyjma toho je třeba řešit
další zpřísňování ekologických standardů podle závěrů o nejlepších dostupných technikách, které
budou účinné od srpna 2021. Plnění budoucích emisních limitů by mělo být dosaženo
prostřednictvím doposud provedených a připravovaných ekologizačních opatření.

Výměníkové stanice mezi primárními a sekundárními rozvody jsou v relativně dobrém stavu.
V rámci záměrů konverze tepla dochází k postupnému přebudování VS na horkou vodu.
Připravuje se první etapa - modernizace 19 výměníkových stanic napojených na horkovody
(převedení na standardní parametry HV, náhrada původních výměníků).
Teplovodní (sekundární) rozvody za výměníkovými stanicemi budou průběžně výběrově
obměňovány (s ohledem na stáří, poruchovost a sjednocování použitých
materiálů) v rozsahu cca 1 km/rok.
TČB pro financování záměrů s potenciálem úspory tepla v rozvodech sleduje a využívá
možnosti čerpání investiční podpory z OP PIK.
Oponentní posouzení k oblasti rozvodu tepla
Zvolenou strategii postupné obnovy teplofikační soustavy lze považovat za smysluplnou a
realizovatelnou.
Stávající rozsah parovodní sítě neumožňuje provedení záměru rozsáhlejší/komplexní konverze
tepla do horké vody. Investice související s takovým záměrem by přesáhly hodnotu 1 mld. Kč.
Přínosy v podobě snížení ztrát v rozvodech a souvisejícím snížení spotřeby primárních paliv by dle
zkušeností z obdobných záměrů nedokázaly zajistit dosažení běžné návratnosti investice.
Provedení konverze tepla by se v takovém případě promítnula do snížení hospodářských výsledků
nebo by muselo dojít k navýšení ceny tepla.

2.1.3. Palivo

Představenstvo na základě této analýzy určilo dva možná partnery pro dodávky hnědého
uhlí.
•
•

Prvním je tradiční dodavatel paliva do TČB – Sokolovská uhelná, která bude těžit uhlí
na svých lokalitách přibližně do roku 2035. S tímto dodavatelem má TČB uzavřenu
smlouvu o dodávkách do roku 2020.
Druhým potenciálním dodavatelem jsou Severočeské doly (SD) ze skupiny ČEZ.
Společnost má po tzv. �prolomení“ územních ekologických limitů těžby k dispozici
další palivo vhodné pro teplárenství z lomu Bílina. TČB má na základě úvodních
jednání s SD přislíbeny dodávky paliva do roku 2045.

Strategie 2040 rovněž konstatuje vhodnost severočeského uhlí z důvodu nižšího obsahu rtuti
v porovnání s mosteckým uhlím (využití tohoto paliva může předejít budoucím investicím a
provozním nákladům souvisejícím s odstraňováním rtuti ze spalin).
Tyto předpoklady představují pro TČB jeden ze základních vstupů pro návrh technického
řešení obnovy zdroje Novohradská. Nízká cena hnědého uhlí v porovnání s ostatními palivy
a dostupnost tuzemského uhlí společně s doposud provedenými ekologizačními opatřeními
umožňují doporučit představenstvu TČB hnědé uhlí jako palivo vhodné pro centrální zdroj
nejméně ve výhledu do roku 2030.
Z hlediska možného využití ostatních paliv bylo zamítnuto využití černého uhlí z důvodu ceny
paliva (po zahrnutí nákladů na dopravu) a s ohledem na geopolitickou nestabilitu v případě
jeho dovozu z východu. Obdobně není doporučeno využití biomasy z důvodu vysoké ceny
paliva, kvůli nedostupnosti čerpání provozní podpory spalování/spoluspalování a rovněž
Oponentura Strategie 2040 TČB
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Strategie 2040 doporučuje udržení tuzemského hnědého uhlí jako základního paliva pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v TČB. V dokumentu jsou podrobně zmapovány
možnosti zajištění hnědého uhlí vhodného pro TČB, resp. obecně pro teplárenství.

177

s ohledem na existenci dalších biomasových jednotek v blízkém okolí TČB (riziko
konkurence při sjednávání dodávky paliva).
V TČB se nadále předpokládá využití zemního plynu jako záložního paliva pro výrobu tepla
v centrálních záložních plynových kotlích K9/K10. Současně Strategie 2040 vyhodnocuje
zemní plyn jako výhledové palivo pro případ významného růstu cen povolenek CO2. Zároveň
není doporučeno využít zemní plyn pro alternativní decentrální výrobu tepla, zejména
s ohledem na dopady v podobě lokálního růstu emisí oxidů dusíku a z důvodu značných
investic souvisejících s přebudování celého systému CZT.
Za výhledové palivo jsou rovněž považována tzv. tuhá alternativní paliva (TAP) vyráběná
ze směsného komunálního odpadu procesem mechanicko-biologické úpravy a třídění.
Využití TAP v teplárně ČB je uvedeno v krajském i městském plánu odpadového
hospodářství (POH), územní energetické koncepci ČB. K tomuto záměru existuje usnesení
dozorčí rady TČB i valné hromady FCC České Budějovice, která by měla být investorem a
provozovatelem zařízení na výrobu TAP. Naopak výstavba zařízení na energetické využití
směsného komunálního odpadu není v ČB uvažována. Dostupná kapacita linky na výrobu
TAP by měla být cca 30 tis. tun/rok, z hlediska množství se tedy jedná o potenciální
doplňkové palivo k základnímu hnědému uhlí. Problematice potenciálního spalování TAP
byla při návrhu strategie ze strany TČB věnována značná pozornost, zejména s ohledem na
potřebu vyřešení koncepce spalovacího zařízení. Z většiny provedených expertíz vyplývá
závěr nevyužívat TAP ve větších objemech pro spoluspalování s uhlím v kotli s obvyklými
teplárenskými parametry. Mezi důvody patří zejména riziko chlorové koroze při výrobě páry
s vysokými parametry páry a s ním související opotřebení, odstávky a náklady na údržbu a
v neposlední řadě rovněž nároky na čistění spalin při spoluspalování s dopadem do
ekonomiky provozu. Případné využití TAP je tedy doporučeno směřovat do samostatného
spalovacího zařízení s vlastním systémem čištění spalin.

Strategie 2040 předkládá komplexní vyhodnocení možnosti využití dostupných paliv pro centrální
výrobu tepla v ČB. S doporučeními představenstva TČB lze souhlasit. Hnědé uhlí se i přes
pokračující odpor EU s využíváním tohoto paliva zdá být nejhospodárnějším palivem pro společnou
výrobu elektřiny a tepla (a při dosažené úrovni ekologizace TČB rovněž palivem ekologickým).
V současnosti připravované nebo prováděné záměry nových uhelných kotlů nebo jejich retrofitů
budou v Evropě pravděpodobně poslední generací spalovacích zařízení využívajících uhlí. To platí i
pro případ TČB. Tuzemské hnědé uhlí je vhodným palivem pro retrofit kotle K12 plánovaný na rok
2020. Možnost využití uhlí pro pozdější retrofit kotle K11 bude vhodné dále průběžně vyhodnocovat.
Současně lze potvrdit záměr v dalším využívání zemního plynu jako paliva pro záložní/špičkovou
výrobu tepla. Výhledově se může uvažovat s plynem jako s palivem pro spalovací zařízení, které by
v budoucnosti mohlo nahradit výrobu tepla na kotli K11. Významnější využití zemního plynu lze
předpokládat v době provádění retrofitu uhelných kotlů.
TČB se s ohledem na koncepční dokumenty (POH, energetická koncepce) podrobně zabývala
možností využití TAP vyrobených ze směsného odpadu (z tohoto důvodu nebyla řešena možnost
výstavby zařízení pro energetické využití SKO). Využití TAP v TČB je technicky možné. S vazbou
na provedené expertízy lze souhlasit se závěrem, že vhodnou technologií je samostatné spalování
TAP. Bariéru pro využití tohoto paliva představuje ekonomika provozu. V ČR doposud nebyla na
legislativní úrovni vyřešena koncepce plateb za likvidaci odpadů, která by umožnila ekonomické
využití pro výrobu energie. Využívání TAP by z hlediska regulace cen v teplárenství nemělo bez
ekonomického opodstatnění nahrazovat využívání ostatních paliv. Pro možnost využití TAP proto
bude nezbytné ve spolupráci s městem a potenciálním dodavatelem TAP nastavit vhodný model
financování a provozu. V této oblasti lze zmínit, že úspěšné projekty energetického využití odpadu
byly realizovány na základě vysoké úrovně kofinancování z prostředků EU/ČR/obce.

Oponentura Strategie 2040 TČB
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Oponentní posouzení k problematice paliv

2.1.4. Povolenky
Povolenky CO2 představují jeden z nástrojů EU v boji proti emisím skleníkových plynů.
S ohledem na dopady do ekonomiky se TČB tomuto tématu ve Strategii 2040 rovněž
důsledně věnuje. Tato oblast se vyznačuje vysokou mírou nepredikovatelnosti budoucího
prostředí.
Budoucí náklady na povolenky představují součin (vyprodukované mínus zdarma přidělené
povolenky) x budoucí cena povolenky. V této rovnici lze přesně určit pouze množství
vyprodukovaných emisí CO2. Pro příděly povolenek zdarma (pouze na výrobu tepla)
v období 2021-2030 existuje v současné době na úrovni EU koncensus (formálně prozatím
neodsouhlasený). Systém přídělů na teplo by měl být pro toto období stejný jako pro rok
2020. Další možnosti bezplatných přídělů jsou na úrovni EU projednávány. TČB oblast
přídělů povolenek řeší v rámci predikce předpokladem nákupu 70 % spotřebovaných
povolenek (cca 210 tis. EUA pro uhelnou variantu, resp. 140 tis. pro variantu s nákupem
tepla). Daleko větší nejasnosti se týkají ceny povolenky, která se v současnosti pohybuje na
úrovni cca 6 €/EUA. TČB v této oblasti postupuje konzervativně - v souladu s benchmarkem
predikcí vývoje cen povolenky předpokládá růst na 25 €/EUA v roce 2030.
Závěrem lze připomenout konstataci ze Strategie 2040, že výroba elektřiny a tepla z uhlí
vykazuje značnou citlivost na náklady na povolenky (1 povolenka na cca 10 GJ paliva).
Obdobné emisní charakteristiky vykazují TAP. Nižší úroveň emisí CO2 vzniká při spalování
zemního plynu (proto je zemní plyn považován za výhledové palivo pro případ růstu ceny
povolenky). Některé paliva vykazují nulovou úroveň emisí (jaderné palivo) nebo jsou
považovány obdobně za CO2 neutrální (biomasa, SKO ve spalovnách).

TČB přistupuje v rámci předpokladů pro ekonomické kalkulace relativně konzervativně. Přijatelně
predikuje množství nakupovaných povolenek. Jejich cenu ve výhledu k roku 2030 volí konzervativně
dle provedeného benchmarku.
S ohledem na nejasný výhled v této oblasti lze pozitivně hodnotit, že představenstvo TČB předkládá
rovněž citlivostní analýzu ekonomických výsledků na příděly a cenu povolenek.

2.1.5. Teplo
Výchozím předpokladem pro ekonomické kalkulace je, že spotřeba tepla v objektech
napojených na CZT v ČB bude stagnovat na úrovni cca 1500 TJ/rok. Tato úvaha vychází
z předpokladu, že potenciál pro zateplování bytových domů v ČB je již do značné míry
vyčerpán. Případné optimalizace spotřeby nebytových odběrných míst by měly být
kompenzovány novými odběry (zejména ve vytipovaných lokalitách s plánovanou bytovou
výstavbou) a případnou dodávkou tepla pro absorpční chlazení. Dosažení těchto cílů by
mělo být zajištěno prostřednictvím aktivní obchodní politiky jak v oblasti možné výstavby
objektů v dosahu sítě CZT, tak komunikací, vyhodnocováním spokojenosti a poskytováním
srovnávacích ekonomických studií ohledně alternativních zdrojů tepla stávajícím
zákazníkům.
U ceny prodávaného tepla se v rámci predikcí předpokládá průměrný meziroční růst 2 %,
který odráží předpokládaný vývoj inflace.
Vyjma prodeje tepla řeší Strategie 2040 rovněž možnost nákupu tepla od externího
dodavatele. Tím je společnost ČEZ prostřednictvím dodávky tepla napaječem z elektrárny
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Oponentní posouzení k problematice povolenek
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elektřiny

2.2 Shrnutí a připomínky k navrhovaným variantám
Představenstvo TČB předkládá ve Strategii 2040 dvě varianty budoucího vývoje
podnikatelské činnosti, jejichž hlavním rozdílem je předpoklad nákupu tepla z elektrárny
Temelín. Tento aspekt má i přímý vliv na dimenzování obnovy technologických zařízení
(především kotlů) centrálního zdroje Novohradská. Varianta I (Uhelná varianta) představuje
zachování současného způsoby výroby a rozvodu tepla, zatímco Varianta II (Varianta ETE)
uvažuje s připojení horkovodního napaječe z ETE, jako dalšího zdroje tepelné energie. Obě
varianty jsou doplněny informacemi o plánovaných záměrech konverze parovodního
systému, resp. obnovy a rozvoje horkovodního systému a dále o základní technickoekonomickou rozvahu ohledně zvažovaného energetického využití TAP.
Následující tabulka obsahuje porovnání vybraných parametrů obou variant. Pro variantu II
jsou ve vybraných položkách uvedeny hodnoty od roku 2021, kdy by měly být zahájeny
dodávky tepla z ETE.
Tabulka 1 Srovnání předpokladů variant I a II Strategie 2040
Varianta I

Nákup tepla z ETE
Prodej tepla

Způsob provozu sítě

Prodej elektřiny
Spotřeba paliva

Nákup povolenek

Varianta II

NE

≈ 750 TJ/rok od roku 2021 (aktuální
rozsah konverze do HV)

≈ 1500 TJ/rok
Zdroj Novohradská zajišťuje veškeré
dodávky tepla do sítě.
95 GWh
3 150 TJ/rok (v tom 225 tis. tun uhlí
SevEn+SU, později 246 tis. tun SU)
208 tis. EUA

Napaječ z ETE dodává v topném
období teplo pro odběrná místa na
HV rozvodech. Ostatní dodávky tepla
zajišťuje zdroj Novohradská.
55 GWh

2 100 TJ/rok (v tom 137 tis. tun uhlí
SevEn+SD, později 157 tis. tun SD)
139 tis. EUA

Plynové kotle K9, K10

Uhelný kotel K11

Ekologizace - výměna plynových hořáků (s prioritou na K10) z důvodu plnění
emisních limitů od 7/2020.
Investice 30 mil. Kč (kotel K10).
Kotle budou dále v režimu záložních zdrojů (v případě Varianty II bude ČEZem
hrazena platba za držení zálohy pro případný výpadek napaječe z ETE).
Generální oprava 2020 … Investice 40 mil. Kč.

Retrofit 2025/2026 … Odhad
investice cca 500 mil. Kč.

Retrofit 2029/2030 … Odhad
investice cca 400 mil. Kč.

Nadále se bude jednat o základní zdroj páry.

Uhelný kotel K12

Retrofit na kotel s prvky fluidní
techniky s dimenzí 75 t/h vč.
DENOX. Čistění spalin od TZL, SO2
bude ve stávajícím odsíření.
Investice 474 mil. Kč (2019/2020).

Generální oprava TG4

V roce 2023 cca 25 mil Kč

Opatření v rámci konverze do HV
a optimalizace rozvodů tepla

V letech 2017-2020 několik investičních akcí v celkové výši cca 345 mil. Kč
s cílem provést obnovu a dosáhnout úspor tepla.

Zdroj Vráto (kotel K21)

Rekultivace odkaliště Hodějovice
Celkové investice za tyto akce

Retrofit na kotel s prvky fluidní
techniky s dimenzí 55 t/h. vč.
DENOX. Čistění spalin od TZL, SO2
bude ve stávajícím odsíření.
Investice 364 mil. Kč (2019/2020).

Nadále se bude jednat o základní zdroj páry.

Odstavení do konce roku 2024. Do té doby bude využíván jako záložní zdroj
pro letní odstávky teplárny Novohradská.

V letech 2017-2021 cca 120 mil. Kč.

1 534 mil. Kč

1 324 mil. Kč

Pozn.: V kalkulaci nejsou zahrnuty běžné opravy a údržba a menší jednorázové akce na kotlích, vyvedení elektrického výkonu,
odsíření, tepelných rozvodech apod.
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Případnou výstavbu napaječe z ETE bude financovat společnost ČEZ. Investor předpokládá
využití dotace z OP PIK.
Následující graf zobrazuje promítnutí všech uvažovaných předpokladů do prognózy
hospodaření společnosti podle kalkulace TČB.
Obrázek 2 Prognóza hospodařená TČB ve variantách I a II

Do roku 2026 vykazuje Varianta II nižší hospodářské výsledky, což odráží především pokles
výroby elektřiny. Postupně dochází k přibližování křivek v důsledku očekávaného růstu
nákladů na povolenky. V druhé polovině 20tých let je již výsledek pro Variantu II příznivější
(jedním z důvodů je dřívější retrofit kotle K11 ve Variantě I). Po roce 2030 by již definitivně
Varianta II měla být z hlediska hospodaření příznivější.
Z porovnání ekonomiky obou variant vyplývá jednoznačná závislost na budoucí ceně a
množství zdarma přidělovaných povolenek. Využití tepla z ETE je příznivější za předpokladu
vyššího růstu ceny povolenky a nižšího objemu zdarma přidělovaných povolenek.
Je třeba upozornit, že v průběhu realizace obnovy kotelny mohou nastat určitá kritická
období:
1) Rok 2020 – ve Variantě II by měl být v tomto roce dokončen retrofit K12 a výstavba
napaječe z ETE. V případě zpoždění obou investic by bylo nezbytné vedle hlavního
zdroje K11 do výroby řadit zdroj Vráto, popř. záložní plynový kotel K10 po
denitrifikaci.
2) Rok 2025 – Ve variantě I (bez ETE) bude v době rekonstrukce kotle K11 v provozu
pouze K12 po retrofitu (75 t/h) a k dispozici kotel K10 po denitrifikaci. Kotel K21
zdroje Vráto by od roku 2025 již neměl být využíván kvůli emisním limitům SO2. Pro
udržení spolehlivosti by bylo vhodné vyjednat výjimku pro provoz K9 nebo K21.
3) Rok 2029 – Ve variantě II (ETE) existuje obdobné riziko jako ve Variantě I pro rok
2025. V době rekonstrukce kotle K11 bude v provozu pouze K12 po retrofitu (55 t/h) a
k dispozici kotel K10 po denitrifikaci (v zimním období by musel jít do plného
provozu). Kotel K21 zdroje Vráto bude v této době již pravděpodobně demontován.
Pro udržení spolehlivosti by bylo vhodné vyjednat výjimku pro provoz K9.
Oponentura Strategie 2040 TČB
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Prognóza ilustruje v obou variantách očekávaný pokles hospodářských výsledků od roku
2020. Ten je způsoben očekávanou intenzivnější úrovní oprav a údržby a v neposlední řadě
prováděním investic.

V období rekonstrukce uhelných kotlů lze tedy předpokládat, že dojde k významnějšímu
řazení plynových kotlů do výroby.
Současně lze doporučit, aby v následujícím období byla pozornost věnována definitivnímu
stanovení optimálních parametrů dimenze (výkonu) retrofitovaných uhelných kotlů.
Záměr využití TAP
Posledním zvažovaným záměrem v rámci Strategie 2040 je výstavba spalovacího zařízení
na využití cca 30 tis. tun TAP ročně. Z provedených expertíz vyplývá závěr směřovat
případné využití TAP do samostatného �monobloku“, nikoliv toto palivo využívat pro
spoluspalování s uhlím. Pro toto doporučení existuje řada důvodů. Z technického hlediska
jde především o zamezení chlorové koroze, ke které by docházelo při spoluspalování
vyššího podílu TAP (nad 10-15%) při produkci páry a parametry, které jsou v současnosti
využívána v TČB. Alternativní volba nižších parametrů páry na kotli pro spoluspalování by
vedla ke snížení produkce elektřiny. Kotel pro spoluspalování by rovněž vykazoval vyšší
provozní náklady související s čistěním spalin a likvidací odpadů ze spalování.
S těmito technicko-ekonomickými doporučeními je možné jednoznačně souhlasit. Současně
by tímto postupem mělo být omezeno riziko potenciálně komplikovaného projednání
spoluspalování TAP (v případě volby monobloku na TAP bude samostatně povolován retrofit
uhelného kotle a výstavba monobloku na TAP).

Parametry a základní bilance monobloku na TAP jsou následující: Množství TAP cca
30 tis. tun/rok, tj. cca 3,5 t/hod, resp. příkon v palivu 13,6 MWt; parní výkon kotle 10,8 t/h
(400°C, 4 MPa); elektrický výkon turbogenerátoru 1 MW; dodávka tepla do soustavy CZT
cca 200 TJ/rok, výroba elektřiny do 8 GWh/rok (cca 80 % pro vlastní spotřeba monobloku).
Monoblok by se uplatňoval v režimu baseload na nominálním výkonu s časovým fondem
převyšujícím 8 tis. hod/rok. V období letních minim dodávky tepla (dodávka do 50 t/h) by se
k němu uplatňoval jeden uhelný kotel na minimálním výkonu (v této souvislosti se zdá být
vhodnější Varianta II s předpokladem kotle na uhlí 55 t/h).
Předpokládaná investice dosahuje hodnoty cca 600 až 650 mil. Kč (z hlediska měrných
výdajů se jedná o obdobu investice do výstavby zařízení na energetické využití SKO, což
vychází z využití obdobných technologií).
Při kalkulaci ekonomiky je třeba respektovat zásady cenové regulace v teplárenství – proto
cena dodávaného tepla musí vycházet z ceny tepla dodávaného z ostatních technologií
TČB. Tento předpoklad určuje potenciální tržby záměru z produkce užitečného tepla
(cca 30 % celkových tržeb). Tržby z elektřiny představují pouze okrajovou složku ekonomiky.
Nejvýznamnější složku tržeb (cca 70%) pro zajištění rentability záměru představují výnosy
za odběr TAP (částky hrazené dodavatelem TAP za likvidaci této složky původního
směsného odpadu). Výsledky ekonomických propočtů lze považovat za relevantní
(korespondují s výsledky srovnatelných záměrů), v budoucím období bude vhodné
zpřesňovat předpoklady jednotlivých vstupů výpočtu. Záměr lze z technického hlediska
považovat za realizovatelný, jeho proveditelnost bude závislá na nastavení investičního a
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Z hlediska koncepce monobloku by se jednalo o komplex zařízení pro spalování TAP a
výrobu páry, turbogenerátoru pro kombinovanou výrobu elektřiny/tepla a technologie čištění
spalin. Turbogenerátor se uvažuje v dimenzi pro pokrytí vlastní spotřeby všech zařízení
monobloku s minimální dodávkou elektřiny do distribuční soustavy. Převažující dodávanou
energií by tedy mělo být teplo v páře. Rovněž s tímto konceptem lze bez výhrady souhlasit
(především z důvodu ekonomiky).

183

obchodního modelu mezi městem ČB, producentem TAP a TČB. TČB v této souvislosti
mimo jiné sleduje možnosti čerpání investiční podpory z dotačních titulů.
Následující obrázek ilustruje schéma zdrojů a soustavy CZT ve výhledu roku 2030 se
zahrnutím výše popisovaných záměrů.
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Obrázek 3 Schéma zdrojů a soustavy CZT – Výhled 2030

Oponentní posouzení k navrhovaným variantám
Představenstvo TČB předkládá prostřednictvím Strategie 2040 plán pro obnovu, rozvoj a
diverzifikaci palivové základny TČB.
Nosným tématem je potenciální spolupráce TČB se společností ČEZ v oblasti nákupu tepla
z elektrárny Temelín (ETE):

Varianta I posuzované strategie předpokládá pokračování samostatného fungování TČB při
dodávkách tepla do CZT, zatímco
• Varianta II uvažuje využití tepla z ETE pro dodávky tepla do horkovodní části CZT.
V obou variantách se předpokládají investice do výrobních zařízení i soustavy CZT, na které by bylo
vhodné vytvářet rezervy.
Z čistě ekonomického hlediska vychází pro TČB ve střednědobém výhledu jako výhodnější
Varianta I. V dlouhodobém horizontu se však projevují přínosy spolupráce se společností ČEZ a
Varianta II by proto z dlouhodobého hlediska měla být pro TČB příznivější.
Využití tepla z ETE by TČB umožnilo snížit spotřebu hnědého uhlí a emise CO2 minimálně o třetinu.
Souvisejícím efektem by bylo další snížení emisí znečišťujících látek (oxidy síry, dusíku, prachu a
dalších látek). Vyjma environmentálních benefitů tyto aspekty v dlouhodobém horizontu svými
ekonomickými přínosy vyrovnávají pokles tržeb ze snížené protitlaké výroby elektřiny.
Mezi přínosy nákupu tepla z ETE rovněž patří snížení investic potřebných pro obnovu zdroje
Novohradská (retrofit kotlů bude možné provést na nižší dimenzi, což ovlivní i investiční výdaje
s odhadem úspor cca 200 mil. Kč).
Současně lze ve stávajícím nejasném výhledu energetiky pozitivně hodnotit i stabilitu, kterou sebou
přináší záměr dodávek tepla z ETE, a to v podobě garance růstu ceny nakupovaného tepla.
O plánu nákupu tepla z ETE je třeba rozhodnout nejpozději k dubnu 2018, jelikož ČEZ plánuje
výstavbu financovat částečně z prostředků OP PIK 2014-2020 (odložení záměru by vedlo ke ztrátě
nároku na dotaci a způsobilo by zvýšení nabídnuté ceny tepla).
Samostatnou problematiku představuje záměr potenciálního energetického využití TAP vyrobených
ze SKO. Záměr monobloku na TAP je kompatibilní s oběma navrženými variantami (kvůli letním
minimům dodávky tepla je nicméně vhodnější spíše pro variantu II, ve které se uvažuje menší
dimenze kotle na uhlí). Předpokladem pro ekonomickou proveditelnost záměru je příjem TČB
za odběr TAP (pokud záměr nebude podpořen investiční dotací). Bez úhrady za odběr TAP by dle
dosavadních kalkulací došlo k poklesu hospodářských výsledků TČB. Potenciální promítnutí
zvýšených nákladů za využití TAP do ceny tepla nelze doporučit s ohledem na zachování
konkurenceschopné ceny tepla a dále ani z hlediska zásad cenové regulace v teplárenství.

Oponentura Strategie 2040 TČB

15

Příloha č. 13 Oponentní posouzení Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny
České Budějovice, a. s. v letech 2018–2045 ze září 2017 (Strategie 2040)

•

185

186

Příloha č. 14 Posudek daňového auditora: výkaz stavu likvidity
společnosti v roce 2020 a výhled vývoje likvidity po roce 2020

187

Příloha č. 14 Posudek daňového auditora: výkaz stavu likvidity
společnosti v roce 2020 a výhled vývoje likvidity po roce 2020

188

Příloha č. 14 Posudek daňového auditora: výkaz stavu likvidity
společnosti v roce 2020 a výhled vývoje likvidity po roce 2020

189

Příloha č. 14 Posudek daňového auditora: výkaz stavu likvidity
společnosti v roce 2020 a výhled vývoje likvidity po roce 2020

190

191

STRATEGIE 2040 (září 2017)
Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s. v letech 2018–2045
Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, IČO: 60826835,
tel.: +420 389 003 111, fax: +420 389 003 456, e-mail: info@teplarna-cb.cz, www.teplarna-cb.cz
192

