
Zpravodaj Teplárny Varnsdorf a.s. č. 6/22

Vážení odběratelé, Po delší odmlce Vám opět předkládáme Zpravodaj Teplárny Varnsdorf a.s. č.6/22 ve kterém Vás
chceme seznámit s aktuálním děním v Teplárně a to v následujících tématech:

- Stav a průběh realizace investiční akce „Úspora energií v SZT Varnsdorf 2. fáze, 1. etapa, část
Spalinové výměníky

- Nájem horkovodu
- Zajištění zemního plynu

Stav a průběh realizace investiční akce „Úspora energií v SZT Varnsdorf 2. fáze, 1. etapa,
část Spalinové výměníky

Jak jsme se již několikrát zmiňovali, zahájila v minulých letech Teplárna přípravu pro investiční akci, při které by
měly být vyměněny v 1. etapě vybrané OPS s největší energetickou náročností a s nejvyšší poruchovostí a dále
doplněny plynové kotle o spalinové výměníky, čímž dojde k podstatné úspoře paliva. V letošním roce, kdy ceny
zemního plynu raketově stouply a stoupají i nadále, vyhodnotila Teplárna celý záměr tak, že v prvé řadě bude
v tomto roce realizována instalace spalinových výměníků, neboť zde vidíme největší úsporu v podobě nižší spotřeby
zemního plynu. Výměna nebo případná rekonstrukce OPS bude vyžadovat spolupráci s městem, o což město zatím
zájem neprojevovalo ☹, ale neházíme flintu do žita a po volbách budeme o spolupráci s městem dále usilovat. Celá
akce je z části dotována EU a MPO z dotačního programu  Úspory energie v SZT, IV. Výzva.

V červnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele instalace spalinových výměníků a ze
dvou uchazečů byla vybrána společnost OL Energy s.r.o., která nejlépe uspěla ve všech požadovaných ukazatelích.
S touto společností již byla uzavřena Smlouva o dílo a bylo jí předáno staveniště. Spalinové výměníky se tedy již pro
teplárnu vyrábí a s osazením na kotle se počítá během měsíce října. Teplárna také využila krátké srpnové odstávky
horkovodu za účelem odstranění poruchy na páteřním horkovodu k tomu, aby byly osazeny napojovací body
s uzavíracími armaturami a spalinové výměníky se mohly instalovat aniž by to nějak zásadně negativně ovlivnilo
dodávku tepla do SZT Varnsdorf.

Nájemné za horkovod

Až do července letošního roku se teplárna snažila podnikat kroky k napravení smluvního vztahu s městem o nájmu
horkovodu vč. OPS tak aby smlouva byla v souladu se současnou legislativou, aby byla jasná, výhodná jak pro obě
strany tak především pro odběratele, aby cena nájmu nepřevyšovala cenu, kterou si dle cenového rozhodnutí ERÚ
může dát teplárna do kalkulace ceny tepla a nemusela vytvářet zisk pro zaplacení městu nadbytečného nájemného
(do nynějška toto teplárna nedělala), které by samozřejmě hradili odběratelé tepla (viz minulá čísla Zpravodaje).
Poslední absurdní krok na nátlak města udělala teplárna v červnu letošního roku, kdy udala sama sebe na ERU a
požádala o prošetření kalkulace ceny tepla z roku 2016 pro rok 2017. Byla to poslední kalkulace, kde bylo do ceny
tepla kalkulováno nesprávných 50 Kč/GJ, přičemž v tehdy platném cenovém rozhodnutí bylo povoleno do kalkulace
ceny tepla zahrnout za primární rozvody maximálně pouze 30 Kč/GJ). Od roku 2018 již teplárna do své kalkulace
ceny tepla zahrnovala pouze cenu za nájem odpovídající cenovému rozhodnutí ERÚ, což ERÚ při svých kontrolách
jen potvrdil. Na naše samoudání však ERÚ v červenci odpověděl tak, že se tímto potenciálním přestupkem již
nemůže zabývat, neboť je promlčen. V případě že by se tak stalo, dopustila by se Teplárna spáchání správního
deliktu a tomu se po celou dobu snažila zabránit.

A protože vedení města Varnsdorf nadále nereagovalo na výzvy teplárny ke spolupráci, nezbylo teplárně již nic
jiného, než podat v červenci výpověď z nájmu. Nyní běží 6měsíční výpovědní lhůta, která by měla končit 31.1.2023.



Stále však věříme, že do té doby se s městem dohodneme (budou volby) a společně budeme pracovat na modernizaci
SZT vedoucí ke spokojenosti odběratelů tepelné energie z Teplárny Varnsdorf a.s.

O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

Zajištění zemního plynu

V současné době má teplárna s dodavatelem plynu uzavřenou smlouvu na dodávku zemního plynu pro roky 2023
a 2024. Zároveň se nám podařilo Teplárnu varnsdorf a.s zařadit do kategorie odběratelů C1 dle vyhlášky č. 344/2012
Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, což znamená, že v
případě nedostatku plynu (k čemuž by dle prohlášení vlády během topného období nemělo dojít) by naše teplárna
měla být omezena, případně vypnuta až s posledními odběrateli; nebo-li poslední zhasne.

Přejeme pohodové dny !

Redakční rada ve složení:
Ing. Alena Hlávková
Eduard Procházka
Lenka Lanková
Tomáš Košín

www.teplarna-varnsdorf.cz


