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ÚVOD

Město Velké Hamry oslovilo ČVUT UCEEB s žádostí o konzultaci v oblasti zásobování
energiemi intravilánu obce v souvislosti s:







Legislativou související s veřejnými zakázkami – nutnost vypisovat výběrová řízení
na dodávky energií pro město.
Zájmem o různé způsoby energetického zásobení obce z pohledu strategického.
Snahou o orientaci v předkládaných podkladech stávajícího dodavatele a
potenciálních alternativních řešení.
Snahou o zajištění resilience zejména ve smyslu zajištění nouzové dodávky tepla
a teplé vody pro městské objekty v případě neočekávaných významných poruch
dodávky tepla.
Snahou o řešení ekologických problémů obce souvisejících s emisemi
z nevyhovujících malých topenišť na tuhá paliva.

V rámci projednávání uvedených bodů vznikají konfliktní situace mezi odběrateli tepla a
dodavatelem tepla ze systému centralizovaného zásobování teplem (CZT) pramenící
zřejmě z odlišných výchozích pozic.
Cílem analýzy je identifikovat podstatné otázky v problému a doporučit městu objektivní
pohled na problematiku a maximálně vyvážený postup ke všem alternativám.

ÚVOD

Tato práce je zpracována na základě SoD ze dne 30. 6. 2017.
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DOPORUČENÍ

Zpracovatel studie doporučuje městu Velké Hamry:










Počítat s omezenou vypovídací schopností předkládaných studií variant zásobení
obce teplem ve smyslu garantování koncové ceny pro odběratele z důvodu
nemožnosti předvídat vývoj cen vstupních energií.
Nepodlehnout „časovému“ tlaku alternativních řešení, současný dodavatel je
schopen současnou technologií kontrahované dodávky v dohledném období
dodržet.
Naplánovat a řádně zhodnotit, jakou roli chce mít město v realizaci toho kterého
opatření (od pozice odběratele po pozici spoluinvestora).
Jasně procesně i fakticky nastavit proces výběru dodavatele tepla pro město,
respektive konsorcium odběratelů vedené městem.
Nastavit parametry výběrového řízení tak, aby žádný účastník řízení nebyl
diskriminován či zvýhodňován a odběratelé získali skutečně optimální parametry
dodávky.
Do přijetí finálního rozhodnutí o postupu a uzavření smluvních vztahů uvnitř
konsorcia odběratelů prodlužovat kontrakty na teplo na dobu určitou s tím, že je
nutné spravedlivě přihlížet ke komplikované situaci provozovatele současného
systému.

Zpracovatel posudku konstatuje, že z pohledu odběratelů není pravděpodobné nebezpečí
z prodlení při realizaci/nerealizaci kteréhokoliv z předkládaných řešení. Provozovatel
současného systému CZT má podle platné legislativy povinnost energii dodávat a
zabezpečit provoz v souladu s platnou energetickou legislativou i legislativou spojenou
s ochranou životního prostředí.

DOPORUČENÍ

Bez ohledu na zvolený postup a výsledky případných výběrových řízení doporučuje
zpracovatel posudku odběratelům tepla zvážit investice do záložních elektrokotelen
pro objekty. Investičně se jedná o velmi přijatelná řešení, která umožní nouzové
zásobení objektů v případě komplikací s realizací opatření jak u stávajícího
dodavatele, tak případných alternativních dodavatelů tepla.
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SEZNAM PODKLADŮ

Žabka, M. CZECH ENERGY. Studie. Akce: Zlepšení kvality ovzduší města Velké Hamry –
sídliště – decentrální plynové zdroje tepla. Březen 2017.
Lošťák, L. Comfort Space, a.s. Energetická koncepce pro město Velké Hamry. 2017.
Braun, L. inpos-projekt, s.r.o. Studie plynofikace města Velké Hamry. Březen 2017.
Štrojsa, P. GOLEM Velké Hamry, a.s. Informace na základě dotazů zastupitelstva města.
21. 6. 2017.
Štrojsa, P. GOLEM Velké Hamry, a.s. Kalkulační vzorec.

Zpracovatel této analýzy si v průběhu jejího zpracování vyžádal 26. 6. 2017 v souladu se
SoD podklady ke zpracování e-mailem:
Vážený pane starosto,
V návaznosti na smlouvu o dílo uzavřenou mezi ČVUT UCEEB a Městem Velké Hamry
Vás prosím o oslovení předkladatelů konceptů řešení energetiky v obci.
K hodnocení potřebuji následující písemné podklady s uvedením data, zpracovatele a s
podpisem zpracovatele:
•
Studie proveditelnosti nebo obdobný dokument s uvedením: popis technických
řešení, uvedení energetických bilanci, etapizace projektu, celkové investiční náklady,
vyčíslení vlivu na cenu tepla, další významné skutečnosti ovlivňující realizovatelnost
předkládaných řešení. Cílem podkladu je přesvědčit, že je projekt technicky, ekonomicky,
legislativně a organizačně realizovatelný.
•

Prezentace ze 14. 6. včetně podkladů. Vše prosím opatřit datem a podpisem.

•
Vyjádření předkladatelů řešení, které není v podkladech a mohlo by ovlivnit můj
pohled na věc. Opět s datem a podpisem.
Poptejte prosím uvedené u předkladatelů řešení. Bez podkladů nejsem schopen se k
řešením vyjádřit.

15. 9. 2017 obdržel zpracovatel tento e-mail z adresy starosta@velke.hamry.cz:
Dobrý den,

Zpracovatel analýzy tedy pracoval s výše uvedenými podklady zaslanými panem
starostou Najmanem elektronicky dne 21. 7. 2017 jako s aktuálními a platnými.
S ohledem na skutečnost, že předkladatelé materiálů nevyužili možnosti dodat
jejich oficiální datovanou aktualizovanou verzi pro účely této analýzy, bude se tento
posudek v případě potřeby odkazovat na informace prezentované na představení
záměrů dne 6. 6. 2017.

SEZNAM PODKLADŮ

Žádný z oslovených uchazečů mě neodpověděl na vaše dotazy, avšak …
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POPIS PROBLÉMU

V souvislosti s obecným tlakem na veřejné instituce na organizaci veřejných výběrových
ve všech oblastech dodávek materiálu, služeb i energií uvažuje Město Velké Hamry o
variantách zásobení obce energiemi s cílem optimalizovat ekonomickou i ekologickou
stránku věci.
Město je podle zpracovateli dostupných informací v situaci končící smlouvy na dodávku
tepla se současným dodavatelem. S ohledem na snahu o maximální akcent přístupu
řádného hospodáře posuzuje alternativní varianty k současnému řešení.
Zpracovatel zaznamenal „poněkud napnuté“ vztahy významných odběratelů tepla
s provozovatelem současného systému CZT. Z toho plyne neporozumění plánům
provozovatele CZT a narušená důvěra v jeho schopnost garantovat technické i
ekonomické parametry budoucích dodávek.
Na základě výše uvedených skutečností požádalo město několik zpracovatelů včetně
provozovatele současného systému CZT o předložení koncepce řešení zásobení obce.
Byly předloženy a na jednání dne 6. 6. 2017 představeny varianty:




Pokračování současného systému CZT s postupnou decentralizací a přechodem
na využití fototermických kolektorů a tepelných čerpadel.
Plynofikace obce – decentrální/centrální řešení.
Přechod na zásobení dřevní štěpkou a/nebo dřevními peletami s decentrální a
centrální variantou.

Oproti původnímu předpokladu převažující náplně této analýzy, tedy posouzení výhradně
technické úrovně a relevance předkládaných řešení, zvolil zpracovatel na základě
prezentací ze dne 6. 6., situace s podklady a směřováním dotazů zadavatele k následující
podobě analýzy:
Obecná koncepční úvaha nad předkládanými variantami.
Doporučení na procesní postup tak, aby byla nastalá situace v obci řešena
v maximální míře rovnocenného přístupu ke všem variantám řešení.

POPIS PROBLÉMU
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ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ŘEŠENÍ

5.1

Předkládané varianty řešení obecně

Zpracovatel vyslechl 6. 6. 2017 prezentace zpracovatelů koncepčních dokumentů
uvedených v seznamu podkladů.
U všech předkládaných variant vycházeli zpracovatelé ze zadání, které požadovalo
zachování a stabilizaci současné ceny tepla pro koncové odběratele v lokalitě.
Na základě studia podkladů a předložených informací dne 6. 6. 2017 zpracovatel
konstatuje, že jsou předložené podklady zpracovány v obvyklé kvalitě a s obvyklou
mírou nepřesností a předpokladů. Lze prohlásit, že žádné z předkládaných řešení
není v obecné rovině nesmyslné, mimo reálné ekonomické investiční či provozní
podmínky, mimo reálný provozní rámec a předkládané údaje je tak možné
považovat za relevantní.
Zpracovatel na základě zkušeností s koncepčními pracemi nedoporučuje městu
rozhodovat o koncepčních otázkách jen na základě prostého porovnání
předložených podkladů, které je s ohledem na výchozí podmínky zadání (stejná
cena tepla pro koncové odběratele) problematické.

5.2

Přehled zdrojů energie

Žádný z dodavatelů předkládaných řešení není schopen dlouhodobě garantovat stabilitu
ceny dodávky primární energie pro navrhovaná řešení, i proto je porovnání jen na základě
ekonomického hodnocení kalkulovaných variant v dlouhodobém pohledu poněkud
zavádějí. Dále platí, že čím větší podíl má palivo na koncové ceně tepla (zejména zemní
plyn), tím je koncová cena více ovlivněna výkyvy jeho ceny.

Obr. 1 Vývoj cen zemního plynu na vybraných světových trzích

ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

Z uvedených diagramů cen elektřiny a zemního plynu je zřejmé, že ceny ve vybraných
obdobích na pražské burze klesají. Podíváme-li se na delší časový horizont pro elektřinu,
v nominálním vyjádření cena elektřiny roste, v reálném spíše stagnuje či klesá.
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Obr. 2 Vývoj ceny silové elektřiny (BCPP)

Obr. 4 Vývoj ceny elektřiny pro koncové spotřebitele v nominálním a reálném vyjádření
(http://www.jednotne.cz/clanky/vyvoj-cen-energii1.html
https://www.czso.cz/documents/10180/20554007/0110441502p02.pdf/ a vlastní výpočty)

ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

Obr. 3 Vývoj ceny zemního plynu (BCPP)
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Z prezentovaných informací je zřejmé, že cena elektřiny i zemního plynu se v čase vyvíjí a
je velmi obtížné predikovat jejich chování. Tím spíše při otevřeném celosvětovém
obchodu, kterého je ČR součástí.
Současnou evropskou energetiku lze charakterizovat jako LIBERALIZOVANOU, což
přispělo k nízkým cenám energií na burzách. Na druhou stranu není zcela jasné, jak bude
EU k energetice nadále přistupovat a jaký vliv budou mít ty které národní vlády na situaci
v národních odvětvích.
Ceny elektřiny jsou v současné době tak nízké, že se nevyplatí investovat do nových
výrobních kapacit a staré budou v čase dožívat. Komplikovaná je odpověď na otázku, jak
se bude cena elektřiny vyvíjet a jak bude v čase složená. Spíše můžeme
v dlouhodobém horizontu předpokládat růst koncových cen elektřiny kvůli nutnosti
postupně obnovit výrobní infrastrukturu obdobně, jak to předpokládají některé
analýzy v Německu.
U zemního plynu došlo za posledních 10 let ke značně bouřlivému vývoji díky rozvoji
celosvětového obchodu s kapalným zemním plynem (LNG). Budování terminálů, tankerů
a další infrastruktury vede k tomu, že některé lodní linky již kapacitně odpovídají
suchozemským plynovodům. V této souvislosti lze tedy očekávat spíše stagnaci cen
plynu. Na druhou stranu je známá vazba cen zemního plynu na ropu, která může
uvedený předpoklad zneplatnit.





Vývojem domácí a přeshraniční poptávky.
Objemem těžby v lokalitě a v ČR.
Cenou dřeva.

S ohledem na polohu města v horské oblasti a všudypřítomnou produkci polotovarů ze
dřeva a nejrůznějších dřevních surovin je z pohledu koncepčního biomasa strategicky
smysluplným palivovým zdrojem. Je místně dostupná, lze využít výhod lokálního
charakteru produkce a spotřeby a podle informací zpracovatele by bylo možné dojednat
dlouhodobý kontrakt se strategickým partnerem – vlastníkem velkých ploch okolních lesů.
Ostatní relevantní obnovitelné energie




Sluneční záření – s ohledem na polohu obce v údolí a horský charakter
mikroklimatu problematický zdroj. Je nutná velmi pečlivá analýza.
Geotermální energie – z pohledu zadání problému nepadá do úvahy.
Tepelná energie atmosféry pro tepelná čerpadla – s ohledem na relativně velké
požadavky na teplo v zimním období a chladné horské mikroklima (klesá
dostupnost zdroje zejména v období, kdy je třeba vytápět) nelze bez velmi pečlivé
analýzy vyhodnotit.

ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

Biomasa je oproti zemnímu plynu a elektřině velmi lokální surovinou, kterou se až
na výjimky nevyplatí přepravovat na dlouhé vzdálenosti. Její cena je tak ovlivněna
cenou národní a přeshraniční, nikoliv však celoevropskou. Pro realizaci
„bezpečného“ projektu s využitím biomasy je třeba ideálně kontrolovat kolem 70% její
produkce. To lze bezpečně pouze vlastnictvím či spoluvlastnictvím společnosti dodávající
palivo. Poněkud „slabší“ pozice města, ale stále realizovatelný obchodní model, je
dlouhodobý smluvní vztah se strategickým partnerem přímo v lokalitě, který je v ideálním
případě takové povahy, aby nemohl smluvní vztah prakticky vypovědět. V ostatních
případech je třeba počítat s významnými výkyvy v ceně dřevních surovin, které jsou dány:
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Pokud bychom porovnali potenciální zdroje energie optikou „relevance“ v dané lokalitě
v širších jinak problematicky kvantifikovatelných souvislostech (kvantifikace je možná
pouze provedením detailní cost-benefit analýzy, které zdaleka převyšuje rámec této
analýzy), jejich pořadí by bylo následující:
1. Biomasa – lokální, možnost strategické dodávky, logická vazba na okolí a
dřevozpracující průmysl, dostatek kvalifikovaných pracovníků, vysoká nezávislost
lokality na podmínkách v ČR a ve světě.
2. Zemní plyn – perspektiva cenové stability, v současné době minimální ohrožení
dodávek ze strany problematických partnerů ve světě, velké zásoby v ČR,
spolehlivá infrastruktura, bezúdržbové, možnost do lokality přilákat investory, kteří
ZP potřebují pro svoji výrobu.
3. Elektřina v kombinaci s teplem atmosféry – poměrně neurčitá cenová perspektiva
elektřiny, nízké teploty vzduchu v obdobích, kdy je třeba vytápět.
4. Sluneční záření – smysluplné v letním období ke krytí produkce teplé vody,
s ohledem na polohu obce a horské mikroklima nutná pečlivá analýza výtěžnosti
v zimním období a schopnosti pracovat v kombinaci s tepelným čerpadlem.

5.3

Vyjádření k lokálním souvislostem předkládaných
řešení

V této kapitole je provedeno zjednodušené hodnocení výhod a nevýhod předkládaných
řešení.
Biomasa, centrální – alternativa k současnému systému
+
Lokálně „logická a smysluplná“ surovina.
Lze získat významnou nezávislost obce na vnějších sítích.
Pozitivní vliv na zaměstnanost nízkokvalifikovaných skupin obyvatel.

Celospolečensky bilančně favorizovaná alternativa – minimální využití neobnovitelných
primárních energií.
Investičně nejnáročnější varianta.
Problematické zajištění provozu.
Problematické zajištění dodávek paliva v zimě v době sněžení.
Nutnost řešit problematiku sezónního skladování paliva.
Nutnost zajištění dodávek paliva – strategická smlouva nebo vlastnictví producenta.
Obtížné získat povolení pro výstavbu zdroje v lokalitě, kde již obdobný zdroj je.
Emisně horší než zemní plyn.
Nutnost vybudovat alternativní systém centralizovaného zásobování teplem
problematicky průchodné přes povolovací řízení i současného provozovatele CZT.

–

ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

Není nutné provádět zásadní úpravy otopných soustav v připojovaných objektech.
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Biomasa, lokální
+
Realizovatelné z pohledu povolovacích řízení, bez konfliktu se současným CZT.
Není nutné provádět zásadní úpravy otopných soustav v připojovaných objektech.
Celospolečensky bilančně favorizovaná alternativa – minimální využití neobnovitelných
primárních energií.
Nesystémové opatření, problematicky realizovatelné „centrální“ investicí.
Problematický provoz.
Nutnost řešit skladování a distribuci paliva.
Pro malé výkony nelze využít „levnou“ štěpku, je nutné použít „nákladné“ pelety.
Cena tepla z pelet je téměř na úrovni ceny tepla ze zemního plynu.
Vyšší emisní zátěž lokality než u zemního plynu či elektřiny.

Zemní plyn centrální – alternativa k současnému systému
+
Relativně „jednoduše“ realizovatelná investice do zdroje.
(Snadno realizovatelné u současného systému CZT, problematicky udržitelná cena tepla.)
Problematické umístění rozvodů tepla.
Problematické zapojení většího počtu odběratelů.
Nelze využít výhod kondenzační výroby tepla kvůli nutnosti dosáhnout teplot do CZT.

Nelze zvýšit atraktivitu obce pro investory – nedostupnost ZP pro průmyslovou výrobu.
Zvýšení ceny tepla v lokalitě, do „nezměněného“ systému bude dodáváno již v nákupu
dražší teplo na novém zařízení, což je nutné promítnout do ceny tepla.
Nutnost vybudovat alternativní systém centralizovaného zásobování teplem
problematicky průchodné přes povolovací řízení i současného provozovatele CZT.

Zemní plyn decentrální
+
Velmi vysoká energetická účinnost díky možnosti nasadit kondenzační kotle.
Dostupnost systému pro velký počet odběratelů.
Příznivé ekologické parametry.
Relativně jednoduše realizovatelné.

–

ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

Nízká účinnost v porovnání s decentrální výrobou.

11

Velmi jednoduše etapizovatelné.
Vysoká pravděpodobnost
parametrům.

průchodu

přes

schvalování

úřady

díky

ekologickým

Schopnost systém připravit na rozvoj.
Možnost připravit řadu obchodních modelů.
Není nutné provádět zásadní úpravy otopných soustav v připojovaných objektech.
Investičně náročné více než centrální řešení, ale významně méně, než biomasa.
Nutnost malých úprav rozvodů tepla v objektech.
Nutnost vybudovat distribuční vedení a zasíťovat obec.
Možnost blokování projednání díky křížení vedení se současným CZT.

Tepelná čerpadla vzduch – voda na elektřinu
+
Opakovatelné a emisně příznivé řešení.
Lze čerpat výhody decentralizace.
Lze čerpat dotace.
Omezení kapacit distribuční soustavy v obci.
Obtížné posouzení potenciálu bez detailní znalosti uvažovaných řešení, detailní analýzy
mikroklimatu a obchodního modelu.
Při nízkých teplotách pracuje de facto jako elektrokotel – špatná výrobní bilance.

U každé varianty je třeba dále posoudit:







Možnost zajistit investiční prostředky případně partnera do kontraktu EC viz dále,
atp.
Schopnost celé řešení úspěšně projednat s úřady a získat nezbytná povolení.
Schopnost etapizovat řešení jako předpoklad úspěšného finančního řízení.
Míru angažovanosti obce v projektu.
Komfort a názory odběratelů.
Možnosti smluvně či jinak zajistit finální cenu produktu pro odběratele.

S ohledem na výše uvedené rámcové úvahy se po praktické nemožnosti realizovat
centralizovanou kotelnu na biomasu jeví zejména decentrální zemní plyn jako
perspektivní možnost zásobení obce teplem.

ANALÝZA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

Obecně nutné provádět úpravy otopných soustav v připojovaných objektech pro dosažení
nižších teplot otopné vody a tedy lepších sezónních topných faktorů.
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DOPORUČENÝ POSTUP

Na základě výše uvedených úvah doporučuje zpracovatel definovat následující okrajové
podmínky a postup.
Předpoklady:









Veřejná soutěž na dlouhodobou dodávku tepla pro vytápění a přípravu teplé vody
je optimálním postupem klíčových odběratelů tepla pro zajištění spolehlivých a
ekonomicky přijatelných dodávek.
S ohledem na účast města je výhodné postup výběrového řízení podřídit
odpovídající legislativě, tedy zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Společný postup klíčových odběratelů tepla formou nějakého druhu formálního
konsorcia je předpokladem pro vyjednání nejlepších podmínek dodávek pro
všechny.
Současný provozovatel CZT bude mít možnost obhájit svůj postup v otevřené
soutěži a v případě vítězství získá potřebnou dlouhodobou stabilitu pro své
podnikání.
Energy contracting (EC) – metoda splácení investice platbami za dodávané teplo
s dvousložkovou cenou je přijatelným postupem realizace nutných investic bez
přímé finanční účasti odběratelů tepla.

1. Formální ustanovení konsorcia. Definování právního rámce, účelu a pravidel
fungování. Relativně standardní nástroj při soutěžích na dodávky elektřiny a plynu
v ČR.
2. Energetický posudek – definování tepelných potřeb. Konsorcium si nechá
zpracovat energetický posudek, kdy je pro úspěšný průběh dalších fází nutné
definovat tepelné potřeby členů konsorcia, případně dalších partnerů, kteří se
budou chtít k projektu připojit. Výsledkem budou nutné připojovací výkony, jasné
dimenze přípojek, odhady ročních odběrů tepla v jednotlivých odběrech.
3. Výběrové řízení na administrátora výběrového řízení EC. Administrátor je
odpovědný jak za formální tak technickou správnost zadání výběrového řízení,
analyzuje podklady, doporučí a zorganizuje pro konsorcium optimální postup
výběru dodavatele tepla. Administrátor pomůže s definováním pozice města
v procesu. Administrátor doporučí optimální postup soutěže podle platné
legislativy, pomůže definovat hodnotící kritéria a okrajové parametry soutěže.
4. Výběrové řízení na dodavatele EC. Ve VŘ není definováno konkrétní technické
řešení, účastnici však musejí prokázat schopnost naplnit ve VŘ definované
ekonomické a technické parametry. Hodnotící komise pak na základě předem
veřejně vyhlášených kritérií a způsobu hodnocení vybere vítěze tendru. Je možné
zvolit i postup jednacího řízení s uveřejněním, podobu soutěže a její organizaci
doporučí či zajistí administrátor.
5. Uzavření kontraktu s vítězem tendru. Následuje realizace investic a postupná
realizace smluvních vztahů.

DOPORUČENÝ POSTUP

Navrhovaný postup:
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