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VÝCHOZÍ STAV 

• Prosinec 2013 dokončena změna vlastnictví MVV na SMJN, dekapitalizace o  
150,5 mil.Kč, o hodnotu dekapitalizace poklesly volné finanční prostředky JE. 

• Technický stav zařízení, průměrná roční účinnost soustavy cca 61 %, parní 
ztrátové rozvody, zdroje tepla Brandl, Rýnovice předimenzované 

• Stav odpojování – kromě odběratelů nahlášených pro rok 2013 (cca 93 TJ), 
studie INPOS – dalších cca 70 TJ, kteří mají garanci rezervace ZP u RWE. 

• Schválený plán JE na 2013/14 (15 měsíců) obsahuje ztrátu HV – 34 mil.Kč, 
představuje hospodaření při nezměněném stavu 

– skutečnost může být jiná o dopady: počasí, odpojování odběratelů, odpojení výt. Rýnovice, 
cenu ZP, odpisy majetků 

• Od 1.1.2014 zavedena jednosložková cena TE 689 Kč/GJ se záměrem 
zachování maxima zákazníku 

• Schválena investice výstavby letního kotle Brandl (14 mil.Kč), který umožní 
odstavení výt. Rýnovice. Úspora nákladů cca 13 mil.Kč/rok. Pro dosažení 
efektů této investice je připravováno řešení osamostatnění lokality EC-3 
Janovská. 

 

 



PŘEDPOKLADY 

• Studie ENESA – zpracování technického a organizačního řešení nových zdrojů 
v převážně stávajících VS vč. označení nepotřebných okruhů majetků a 
spotřeby elektrické energie 

• Zákazníci - udržení TOP primárních zákazníků, odpojení všech odběratelů 
nahlášených v 2013 + 30 %odběratelů obsažených ve „studii INPOS“ 

• Investice - dle ENESA celkem  361 mil.Kč, z toho cca 35 mil.Kč přípojky ZP 
s možností prodeje na RWE. 

– Hodnoty investičních nákladů dle studie ENESA jsou poníženy o – 25%, na 
270 mil.Kč z toho 26 mil.Kč přípojky ZP s možností prodeje na RWE. 
S ohledem na velikost investiční akce je předpokládán výrazný pokles vůči 
ceníkovým cenám. 

• Cílová cen tepla – sekundár 650 Kč/GJ vč.DPH, TOP primár 500 Kč/GJ bez 
DPH (15%) 

– ceny budou aplikovány od okamžiku vybudování nových zdrojů, skutečná 
cena se bude odvíjet od aktuálních cen energií. 

– Vlivem vybudování nových zdrojů bude mít JE všechny kategorie odběru ZP 
(vysokotlak, VO, SO, MO), největší kategorií bude VO – 63 % 

 



PŘEDPOKLADY 

• Průměrné ceny ZP - předpoklad  825 Kč/MWh na vysokotlak a 870 Kč 
– velkoodběr.  

– V současné době není plně známa cena pro 2014 (s ohledem na 
změnu kurzu Kč/EURO), stávající předpoklad činí 903 Kč/MWh..   

• Provozní náklady - z důvodu odstavení zdrojů Brandl + Rýnovice a 
parních rozvodů a zavedení nových automatizovaných technologií je 
předpokládáno  výrazné snížení provozních nákladů na elektřinu, vodu, 
opravy + údržbu, personální atd. 

• Odprodej majetku - je předpokládán prodeje  stávajících a budoucích 
nepotřebných majetků. 

• Účinnost soustavy - ztráty sekundárních rozvodů předpokládány ve 
výši 10%, Celková účinnost nových soustav tak činí cca 80 % (z toho 
91 % účinnost výroby tepla) 

• Dotace - předpoklad dotace SFŽP cca 100 mil.Kč, předpoklad 
vyjádření SFŽP k podané žádosti počátkem roku 2014. 
 



FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO 

PROJEKTU 

• Vlastní finanční zdroje – po dekapitalizaci – 150,5 mil.Kč  

zajišťují pouze provoz na omezenou dobu 

• Peněžní kapitalizace - ze strany akcionáře  

• Investiční úvěr - nutné výběrové řízení dle zákona, 

projekt bude muset vykazovat akceptovatelné bankovní 

kovenanty, předpoklad splácení 10 let, předpoklad 

počátečního úvěrování 70% hodnoty investice. 

• Dotace SFŽP (OPŽP) – podána žádost, předpoklad max. 

100 mil.Kč, poskytnutí dotace bude použito jako 

mimořádná splátka úvěru. Předpoklad další dotace z 

programového období (2014-2020), event. ROP. 

 



SOUVISLOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU 

• Nevyužitelné stávající majetky - na tvorbu opravných položek: 
• Výtopna Brandl ………………………………………. ......71,5 mil.Kč 

• Parovody …………………………………………………..4,7 mil.Kč 

• Výměníkové stanice a sekundární rozvody ……………17,0  mil.Kč 

• Celkem ………………………………………………..cca  92,2 mil.Kč 

• Tvorba OP již v roce 2013/14 

• Přechodné období 2014-2016: Vlivem souběžného provozování staré a 
nových soustav musí při zachování stávajících cen TE provozovat stávající 
soustavu z velké části naprázdno. Odhad ztráty za tři roky činí 100 mil.Kč 
(bez tvorby OP k majetkům) na hospodářském výsledku a cca 70 mil.Kč 
propad na cash flow.  

• Hospodářský výsledek FR 2013/14 – odhad ztráty – 117 mil.Kč. Vlastní 
kapitál JE by se v důsledku toho propadl pod 50 % stávajícího základního 
kapitálu (150,5 mil.Kč) s dopady dle Zákona o obchodních korporacích. 

• Po překonání přechodného období let 2014-2016 vykazuje 
hospodaření JE kladné provozní hospodářské výsledky i cash flow 
umožňující splácení investičního úvěru a následně a generování dividendy 
pro úhradu ztrát let minulých.  

 



PODMÍNKY NUTNÉ  

• OPĚTOVNÁ REKAPITALIZACE – pro krytí přechodné 

ztráty 2014-16, částečné financování investice vlastními 

zdroji a eliminování vyřazení cca 40 % vlastního majetku 

(92 mil.Kč). Výše potřebné kapitalizace závisí na mnoha 

parametrech a event.  ji lze zkombinovat s částečným 

bezúplatným snížením základního kapitálu (kompenzace  

odpisu nepotřebných majetků).  Předpoklad opětovné 

kapitalizace činí 165 mil.Kč v časovém rozložení. 

 

• Peněžní kapitalizace je kombinována s nepeněžní 

dekapitalizací, jejímž účelem je úhrada účetní ztráty 

způsobená odpisem majetků.  

 



HARMONOGRAM AKTIVIT 

• Změna energetické koncepce města 

• Inženýrská a projekční činnost 

• Výběr koordinátora akce 

• Výběr dodavatele projektové dokumentace 

• Výběr generálního dodavatele díla 

• Výběr instituce poskytující investiční úvěr 

 



RIZIKA 

 


