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Vážení odběratelé, 

   Jelikož se v poslední době často hovoří a probírá  (ne)spolupráce Teplárny s městem Varnsdorf hlavně 

ve spojitosti s výší nájmu za rozvody CZT ve vlastnictví města, rozhodli jsme se  v tomto čísle  

Zpravodaje seznámit Vás s fakty a událostmi kolem nájemného za rozvody tepelné energie ve městě 

Varnsdorf a zabrousit i do historie. 

 

 

 

Nájemné za SZT města Varnsdorf 

A) Současnost – rok 2022  

V letošním roce Teplárna Varnsdorf a.s. dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ je poprvé oprávněna 

zakalkulovat do ceny tepla celou výši požadovaného nájmu od města Varnsdorf za pronájem horkovodu 

a KPS. Teplárna tedy do předběžné ceny tepla na základě materiálu zaslaného městem promítla nájem 

ve výši 5 175 696 Kč bez DPH, tedy 

celkem          6 262 592,16 Kč s DPH. 

V přepočtu v ceně tepla činí tento nájem 

cca   52,89 Kč/GJ,   pro neplátce DPH 

58,10 Kč/GJ. 

 Teplárna by  přivítala aby tyto peněžní 

prostředky byly konečně využity městem 

v plné výši na modernizaci, rekonstrukci 

CZT a nikoliv na jiné účely tak jako tomu 

je dosud. Je nutné ale uzavřít dodatek ke 

smlouvě o nájmu a Teplárna nepodepíše 

nic co bude v rozporu se zájmy odběratelů 

tak jak ji k tomu město nyní vyzývalo.  

     Tímto by se finanční prostředky 

odběratelů vrátily zpět do technicky a 

morálně zastaralého majetku sloužícího 

pro dodávky tepla a umožnily zlepšení 

komfortu dodávek, snížení spotřeby plynu 

pro výrobu a i spotřeby tepla odběratelům. 

Jak vyplývá z níže uvedených tabulek, je 

evidentní že ve městě již touto dobou mohl 

být funkční zcela modernizovaný systém 

CZT. 

 

 

 

 

 

Na fotce jedna z OPS v bytových domech v provozu od roku 1997. V současné době předimenzované a 

zbytečně energeticky náročné. 

 

 

 



 

Na fotkách jedna z množících se poruch a špatné uložení horkovodu – pouze několik málo cm pod 

povrchem, nezapískovaný, beton leží přímo na potrubí. Město jako majitel horkovodu financovalo 

opravu této poruchy avšak již nechce hradit chemicky upravenou vodu, která vytekla během poruchy 

z horkovodu s tím, že tyto náklady si má dát teplárna do ceny tepla, nebo-li ať to zaplatí občané. 

 

Pan starosta nám sdělil, že má od úředníků města informaci, že horkovod je v pořádku a ještě pár let 

vydrží. 

 



 

 

B) Historie  

  A nyní k té historii. Město Varnsdorf  na výstavbu sítě CZT čerpalo úvěr a   níže je uvedeno kolik Kč  

Teplárna v nájmu městu zaplatila od r.1997.V  první tabulce je přehled od roku 1997 do roku 2009.Do 

roku 2009 byla uzavřena první  smlouva o nájmu, kde byla výše  nájmu stanovena tak, aby teplárna 

uhradila městu celý úvěr vč. úroků.  

 

 

Vyplacené nájemné od roku 1997 do roku 2009  

             
   

 Po splacení úvěru včetně příslušenství byla ukončena první smlouva a následně  uzavřena v roce 

2009 nová smlouva a dále další  v roce 2010, která je platná dosud. Do nové smlouvy bylo nutné 

stanovit novou výši nájmu kdy zřejmě úředník  MěÚ připravující podklady vycházel z Cenového 

rozhodnutí č. 7/2008  vydaného ERÚ (Energetický regulační úřad).A protože je cena tepla hlídaná 

bedlivě státem tak stanovuje pravidla pro náklady které lze zahrnout do ceny tepla , tedy i nájmu.  

Pro určení výše nájmu bylo ale nutné nejprve zařadit horkovod do  kategorie majetku dle níže 

uvedené tabulky a tím určit tuto výši.   

 

 

Maximální ceny nájemného, které mohlo být vloženo do kalkulace ceny tepla dle CR ERÚ č. 

7/2008 

Majetek 

Maximální výška nájemného (bez DPH) za 

užívání zdroje tepelné energie nebo 

rozvodného tepelného zařízení 

Pro výrobu tepelné energie 50 Kč/GJ 

Pro primární rozvod CZT 28 Kč/GJ 

Pro venkovní sekundární rozvod nebo 

rozvod z blokové kotelny včetně 

výměníkových a předávacích stanic 

55 Kč/GJ 

 

Výše nájmu tedy závisela na zařazení horkovodu do výše uvedené kategorie.  Pátráním v archivech 

jsme zjistili, že v roce 2009 byl nájem stanoven původně ve výši 28 Kč/ GJ  - tedy správně  jako 

primární rozvod - a cca za tři měsíce navýšen na 50 Kč/GJ s tím, že horkovod je sekundární – to je 

špatně. Městu jsme od roku 2017 dokladovali, že zde došlo k pochybení a špatnému zařazení 

majetku a tedy k nesprávnému určení výše nájmu v neprospěch odběratelů. Je s podivem, že tuto 

smlouvu podepsal tehdejší ředitel Teplárny i když mu muselo být známo, že náš rozvod je primární 

a tedy má být nájem do 30 Kč/GJ (dle následujících cenových rozhodnutí ERU) a tím že dojde 

Rok Nájem městu GJ Kč/GJ

1997 7 000 000,00 Kč 61 455,00 113,90

1998 26 040 000,00 Kč 151 146,00 172,28

1999 20 000 000,00 Kč 144 564,00 138,35

2000 16 095 247,00 Kč 129 123,43 124,65

2001 13 920 932,00 Kč 148 002,97 94,06

2002 11 574 184,00 Kč 141 286,58 81,92

2003 11 105 381,00 Kč 144 006,78 77,12

2004 10 516 399,00 Kč 140 160,50 75,03

2005 9 437 369,00 Kč 134 938,25 69,94

2006 8 707 082,00 Kč 130 802,87 66,57

2007 8 234 997,00 Kč 121 056,82 68,03

2008 3 986 034,00 Kč 116 423,15 34,24

2009 5 710 287,00 Kč 114 205,80 50,00

Celkem 152 327 912,00 Kč 1 677 172,16 90,82

Přehled nájemného bez DPH za horkovod od roku 1997



k poškozování odběratelů. Ročně takto odběratelé zaplatili městu  o  cca 2 000 000 Kč  ročně navíc. 

Tento problém Teplárna dlouhodobě napadá a snaží se s městem dojednat napravení této situace.   

 

 A toto je také jablkem sváru mezi městem a Teplárnou. Teplárna chce správný nájem dle 

legislativy a odpovídajícího stavu soustavy CZT v zájmu odběratelů, město chce dle vyjádření 

vedení města a i úředníků  „svých 5 mega“ i přes protest Teplárny že jsou to peníze z kapes 

občanů.  

  

  V následující tabulce níže je uvedeno porovnání s nájemným vyžadované městem s nájemným, 

které bylo a je možné zahrnout do kalkulace ceny tepla dle platných cenových rozhodnutích ERÚ 

od roku 2010.  

 

 
 

                       

V následující tabulce uvádíme přehled celkové výše nájemného za CZT do roku 2021, kdy všechny tyto 

finanční prostředky inkasovalo města Varnsdorf.  

 

                  Nájemné vyplacené městu od roku 2010 

                    
 

   

     Pro porovnání ještě uvádíme dlouhodobě průměrnou cenu nájmu za distribuci tepla v CZT o 

kapacitě od 50 000 do 300 000 GJ uváděnou ERÚ, která činí 27,44 Kč/GJ.  

 



Při konzultaci této situace na ERU nám bylo řečeno, že jsme rarita v ČR, protože je to vždy opačně. 

Jiná města se snaží co nejvíce minimalizovat náklady a tak výstavbu CZT považují jinde jako např.  

výstavbu chodníků, tedy veřejnou službu pro občany. Ve Varnsdorfu je to naopak – výstavbu 

horkovodu, který jim koupila Teplárna z nájmu odběratelů považují za prostředek získání  čistých 

5 000 000 Kč ročně bez dalších starostí a nákladů na obnovu na financování jiných aktivit. Ve 

Varnsdorfu hájí zájmy občanů Teplárna a město místo aby přijalo neustále nabízenou ruku od 

Teplárny, tak ji neustále pohrdavě odmítá. To dokazuje i záměr města výstavby nového plynového 

zdroje totožného s tím co postavila v roce 2018 Teplárna pouze pro obyvatele města. A dokonce 

budou tyto kotelny stát vedle sebe. Toto už opravdu jasně ukazuje „truc“ přístup města k Teplárně 

když nehospodárně vynaloží peníze v řádu stovek miliónů na investici, jejíž účel již je ve městě 

v současné době splněn.. Argument města o neprůhlednosti hospodaření Teplárny také neobstojí, 

protože jsme hlídání státem , ERÚ a máme vždy ročně audit firmou BDO a dokonce jsme nabízeli 

zástupcům města členství v dozorčí radě Teplárny.   

Škoda že nemáme kotel na dřevo, jinak bychom měli z těch pomyslných klacků pod nohy co nám 

město hází zásobu paliva na pět let dopředu. Ale my stále věříme, že se představitelé umoudří, 

zapomenou na emoce a pochopí že na radnici jsou proto aby hájili zájmy občanů nikoliv svoje křesla 

na úřadu a začnou s Teplárnou konečně budovat perspektivní CZT .   

 

       

 

 

“Redakční rada” Teplárny Varnsdorf a.s.  
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