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Jabloneckou teplárnu město získalo bez-
úplatně ve velké privatizaci v 90. letech.
Město v té době nemělo ambice teplárnu sa-
mostatně provozovat a zastupitelé proto
hledali teplárenskou společnost, se kterou by
město spolupracovalo.

Následně v roce 1998 město prodalo větší část
společnosti firmě Severočeské teplárny Most, a. s.,
a společně s tímto partnerem založilo akciovou
společnost Jablonecká teplárenská a realitní
(JTR). 

Do městské kasy přiteklo díky tomuto obcho-
du 250 milionů korun a město si jako menšino-
vý vlastník společnosti (34,22 % akcií) smluvně
zajistilo vliv na stanovení ceny tepla a rozdělo-
vání zisku vytvořeného ve společnosti. V letech
1998–2002 došlo v rámci teplárenské společ-
nosti JTR ke dvěma změnám. Nejprve Severo-
české teplárny Most koupila společnost United
Energy, která pak v roce 2001 prodala svůj po-
díl v jablonecké teplárně německé společnosti
MVV.

Město Jablonec stále vlastnilo JTR z jedné
třetiny, ale hlavní slovo v teplárně měla MVV.
Od samého začátku spolupráce oba partneři
deklarovali, že mají zájem na rozvoji společ-
nosti, a město opakovaně, přes své zástupce
v orgánech společnosti, vyzývalo odborného
partnera k předložení projektu modernizace
systému. Přes všechny použité nástroje, (do ro-
ku 2006 například město podmiňovalo rozděle-

ní zisku a navyšování ceny tepla předložením
nové koncepce), předložilo MVV svůj návrh
modernizace až na podzim 2011. Do té doby
přibylo do městské pokladny dalších téměř 80
milionů korun z podílu na zisku. Jak tyto peníze,
tak 250 milionů z prodeje podílu v roce 1998,
dohromady tedy 330 milionů korun, byly postup-
ně rozpuštěny jako běžné výdaje města – opra-
vovaly se za ně ulice a chodníky, investovalo se
do nemocnice a mimo jiné se i díky těmto fi-
nancím vybudovala mateřská školka v areálu
nemocnice. 

Revitalizace soustavy je potřeba, ale…
Soustava CZT byla původně vystavěna nejen
pro vytápění bytů a domů, ale vytápěla a dodá-
vala teplou vodu i do průmyslových podniků.
Ty vlivem ekonomické situace ukončovaly
svou činnost a soustava byla předimenzovaná,
navíc byla v průběhu let bez větších zásahů
pouze udržována v provozu. K očekávané a po-
třebné rekonstrukci se MVV neměla a město ja-
kožto menšinový vlastník nemělo páky, jak ji
prosadit. Vysoké ztráty vedly ke zvyšování ceny
za teplo, které brzy patřilo k nejdražším v zemi.
Aby lidé ušetřili, začali své domy zateplovat
a postupně se od teplárny odpojovali. To logic-
ky vedlo k dalšímu snižování objemu vyrobe-
ného tepla a zdražování pro odběratele, kteří
zůstali. Od roku 2010 opět zástupci města v JTR
začali bránit jak růstu ceny, tak rozdělení zisku
a situace se vyhrocovala.

V září 2011 konečně předložila MVV svůj ná-
vrh modernizace části soustavy. Modernizace
za 300 milionů korun měla snížit cenu za teplo
o pouhých 60 Kč/GJ (plánovaná cena v té době
byla 870 Kč/GJ). MVV ale jasně řekla, že mo-
dernizaci provede pouze v případě, že se město
vzdá svých práv a vlivu na výši ceny a nebude
bránit rozdělování zisku. To se samozřejmě ve-
dení města nelíbilo, ztratilo by všechny mož-
nosti, jak ochránit obyvatele Jablonce před zvů-
lí MVV. Řečeno šachovou terminologií, situace,
ve které se město jako vlastník menšího podílu
teplárny ocitlo, byla patová. 

Soustava CZT jednoznačně potřebovala mo-
dernizovat. To bylo v podstatě jediné, na čem se
oba vlastníci shodli. Město by jako partner ve
společnosti mělo usilovat stejně jako MVV
o dlouhodobě plánované zisky, zároveň ale je
jeho úkolem chránit obyvatele a zajistit jim cenu
za teplo na trhu obvyklou – konkurenceschop-
nou. Koneckonců byl to právě tento schizofrenní
stav, jenž nakonec vyvrcholil arbitrážní žalo-
bou o téměř 84 milionů, kterou na město podala
MVV za poškozování společnosti k rozhodčímu
soudu. Vedení města a jeho zástupci ve společ-
nosti stáli před velmi vážným rizikem. 

MVV nabízí svůj podíl za 244 milionů
Soustava se rozpadala, lidé se odpojovali, spor
ve společnosti se vyhrotil a bylo potřeba rychle
jednat. Na jaře 2012 začali oba vlastníci uvažovat
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o tom, že převezmou podíl toho druhého a zadali od-
borné posudky na stanovení ceny společnosti. MVV
poté nabídla městu svoji část společnosti JTR za 244
milionů korun. Zastupitelé se v září většinově shodli
na tom, že by bylo dobré od MVV její podíl odkoupit,
ale cenu všichni považovali za příliš vysokou. 

Město předkládá návrh na revitalizaci sou-
stavy – MVV chce odkoupit podíl města –
město neprodá, chce si soustavu CZT nechat
Zatímco probíhala složitá jednání o ceně, zjišťovala
odborná společnost ENESA najatá městem, zda má
vůbec smysl teplárnu kupovat a zda existuje řešení,
jak soustavu CZT dál provozovat. Odborníci navrhli
městu několik možností budoucnosti soustavy.
Zastupitelé v březnu 2013 zvolili variantu, která spo-
čívala v rozpadu CZT na samostatné okruhy s dvaceti
blokovými kotelnami, které by byly strategicky roz-
místěny většinou ve stávajících výměníkových stani-
cích. Toto řešení by významně zkrátilo cestu od kotle
(zdroje) k odběratelům. Jelikož by se jednalo o nové
či opravené stávající rozvody, odpadly by tepelné
ztráty. Tuto variantu tenkrát město také předložilo
stále ještě svému partnerovi, společnosti MVV. Ta opět
jednání o revitalizaci podmínila tím, že město ztratí
veškerý svůj vliv na chod teplárny. Tehdy také přišla
s nabídkou, že odkoupí onen menší městský podíl
a celou teplárnu si vezme pod svá křídla. Tuto nabíd-
ku město odmítlo a dál pokračovala náročná jednání
o ceně, za kterou MVV přenechá svou část teplárny. 

Konečná kupní cena je 203 milionů
V květnu 2013 konečně došlo k dohodě. Vyjednáva-
címu týmu vedenému primátorem se podařilo nejen

původně požadovanou cenu snížit o cca 41 milionů,
ale také pro město vyjednat přijatelné podmínky od-
kupu. 

MVV po dlouhých jednáních souhlasila s postup-
ným splácením. Smlouva o převodu akcií popsala
mechanismus využití peněz dlouhodobě akumulova-
ných ve společnosti JTR. Město tak ze svého rozpočtu
v červenci zaplatilo na účet MVV pouze první splátku
62,6 milionů korun. Celý proces uvolnění volných fi-
nančních prostředků trval do konce roku. Dne 6. 12.
2013 byla celková částka doplacena. 

Když se v červenci 2013 město stalo jediným vlast-
níkem jablonecké teplárny, téměř okamžitě ji pře-
jmenovalo na Jablonecká energetická, a. s. Město
odkoupilo teplárnu, aniž by zatížilo městskou kasu
dalším úvěrem, a začalo urychleně podnikat veškeré
kroky k záchraně společnosti. 

Válku o teplárnu město vyhrálo, 
boj o přežití pokračuje
Krizovým řízením byl pověřený odborník na teplá-
renství. Ten spolu se svým týmem začal hledat úspory
v provozu teplárny a připravovat celou soustavu pro
zahájení revitalizace podle již v březnu 2013 schvále-
né varianty – rozpad na blokové kotelny ve městě. 

Prvním krokem bylo zlevnění tepla. Ten má za úkol
přesvědčit odběratele, aby se neodpojovali a bylo
možné plán s blokovými kotelnami uskutečnit. Zatím
to vypadá, že se daří. 

Celá akce by měla vypuknout už letos a neměla by
trvat déle než tři roky. Poté bude mít Jablonec funkč-
ní, moderní a ekologickou soustavu zásobování tep-
lem, která bude atraktivním partnerem pro své odbě-
ratele.

Petr Beitl: Projekt revitalizace je
klasický podnikatelský záměr
Pane primátore, v roce 2010 jste vstupoval se svý-
mi kolegy na radnici s rozhodnutím vyřešit teplá-
renství v Jablonci. První kroky se vám podařily.
Možnost situaci s teplárenstvím řešit jsme získali až
převzetím teplárny loni v létě. Předcházela tomu
dlouhá a složitá jednání. Nejprve jsme se snažili do-
hodnout s naším partnerem na budoucnosti celé sou-
stavy CZT. Když bylo jasné, že ke shodě nedojdeme,
zahájili jsme jednání o způsobu převzetí společnosti
a ceně. Důležité bylo zastavit zdražování a nabídnout
lidem řešení. Již dříve jsme deklarovali, že snížení ce-
ny tepla je pouze začátek. Naším cílem je získat zpát-
ky ztracenou důvěru v centrální zásobování teplem
a celou soustavu zmodernizovat. Tento úkol dostalo
i současné vedení Jablonecké energetické. 

Modernizace soustavy vychází z Revitalizace sou-
stavy CZT – plánu, který zastupitelé schválili už v břez-
nu loňského roku a který jsme v hrubých rysech
představovali občanům na sérii setkání loni na jaře.
Nyní je plán dopracovaný do podrobností včetně fi-
nanční náročnosti.

Podstatný je fakt, že se nám podařilo s MVV vyjed-
nat takové finanční podmínky, jež nám umožnily fi-
nancovat celou transakci převzetí společnosti bez
dalšího úvěru. Z rozpočtu města jsme za společnost
fakticky zaplatili pouze 62,6 milionů z celkové částky
203 milionů korun.

Jaká je finanční náročnost schválené revitalizace
a kdo ji zaplatí?
Projekt revitalizace soustavy počítá s investicí ve výši
270 milionů korun. Pokud chceme skutečně vyřešit
složitou problematiku teplárenství ve městě, musíme
do soustavy nejprve investovat. V první řadě půjde
o projektovou přípravu celé revitalizace a udržení
stávajících odběratelů. Tady počítáme s výrazným vy-
užitím dotačních prostředků i s penězi z rozpočtu
města. Důležité je ale říci, že celý projekt je navržen

jako klasický podnikatelský záměr tak, aby provoz
městské teplárny byl ekonomický jak pro provozova-
tele, tak pro odběratele. Na konci projektu bude
město disponovat vlastní moderní teplárenskou spo-
lečností v hodnotě vložených investic, tedy stovek mi-
lionů korun. Tato společnost bude schopná nejenom
nabídnout konkurenceschopné ceny, ale také si vydě-
lat na svůj trvalý rozvoj.

Děkuji všem, kteří se na celém procesu podíleli
a podílejí, včetně zastupitelů, kteří svým konstruktivním
přístupem přispěli k jeho zdárnému vývoji a uvědo-
mují si svoji zodpovědnost vůči občanům našeho města. 

■ Peníze především
Příjmy z JTR 1998–2010: 
– Příjem z prodeje 

akciového podílu v r. 1998
250 milionů korun

– Příjmy z dividend – podíl
na zisku společnosti

Rok výše dividend v Kč
2000 0,00
2001 0,00
2002 0,00
2003 0,00
2004 4 362 956,81
2005 6 108 139,53
2006 5 952 367,32
2007 37 702 082,57
2008 6 342 715,99
2009 8 249 828,81
2010 9 329 883,35

– Dividendy celkem
78 047 974,38 Kč

Tyto prostředky byly zařazeny do
městského rozpočtu; využity byly
např. na pořízení přístrojového vy-
bavení nemocnice, do sportovních
zařízení, vybudování MŠ v areálu
nemocnice a do infrastruktury
města. Není doloženo, že by byly in-
vestovány do rozvoje soustavy CZT.

Náklady na pořízení teplárny: 
62,6 milionů z rozpočtu 
města
Zaplaceno v červenci 2013.

150,5 milionů 
Výnos ze společnosti, který byl
městu vyplacen na konci roku 2013.

Vlastní jmění společnosti
v r. 2014: 
150,5 milionu korun

Cena za teplo od 1. 1. 2014: 
689 Kč/GJ

Počet připojených 
domácností k 1. 1. 2014: 
cca 7 200

Partnerství s MVV 
s sebou neslo i velká
finanční rizika
Na začátku roku 2013 byla ze
strany MVV Energie CZ, a. s.,
podána proti městu rozhodčí ža-
loba o 83 407 140 Kč s příslušen-
stvím. Spor ve věci stanovení
údajné škody, kterou mělo za-
příčinit město (prostřednictvím
jím zvolených členů představen-
stva JTR z titulu porušení péče
řádného hospodáře), byl vedený
u Rozhodčího soudu při Hospo-
dářské komoře ČR a Agrární ko-
moře ČR. Tato arbitrážní žaloba
zanikla spolu s převodem akcií
MVV na město.

Foto Ota Mrákota
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Usilovně pracujeme na obnovení důvěry
Rozhovor s ředitelem Jablonecké energetické, a. s., Pavlem Spilkou

Ředitelem Jablonecké energetické, a. s., je
Pavel Spilka. Právě on předložil zastupite-
lům v lednu 2014 práci svého týmu – aktua-
lizovaný návrh projektu Revitalizace CZT
v Jablonci nad Nisou a návrh podnikatel-
ského záměru společnosti Jablonecká ener-
getická, a. s., včetně studie proveditelnosti
vyhotovené společností ENESA, a. s., a navr-
ženého způsobu financování.

Pane řediteli, popište výchozí stav společnos-
ti před zahájením procesu revitalizace.
Průměrná roční účinnost soustavy CZT je pou-
ze 61 %. Rozvody tepla ve městě jsou staré i 40
let a tepelné ztráty jsou obrovské. Lidé platí za
teplo, které se k nim ani nedostane, protože se
po cestě prostě ztratí. Z důvodu vysoké ceny
tepla, kterou nastavil bývalý majoritní akcionář
společnost MVV, se lidé začali od systému od-
pojovat. Celá soustava výroby a distribuce tepla
byla konstruována na určitý počet odběratelů,
včetně průmyslových odběrů. Z toho vyplývá
i to, že zdroje tepla Brandl a Rýnovice jsou
v současné době předimenzované. Návrh řeše-
ní již město mělo ve studii zpracované společ-
nostmi Enviros a ENESA. Naším úkolem bylo
studii dopracovat do konkrétních detailů a vy-
pracovat finanční plán pro její realizaci.

Jaká byla vaše první opatření v roli mana-
žera Jablonecké energetické?
V první řadě jsme hledali možnosti úspor uvnitř
společnosti. Snížili jsme provozní náklady pro

příští tři roky o 30 milionů. Usilovně pracujeme
na obnovení důvěry našich zákazníků, začali
jsme s nimi komunikovat. Musím říct, že oce-
ňuji erudici a razantnost, s jakou nový akcionář,
město Jablonec, přistoupil k řešení problematiky
tepla pro město. V říjnu 2013 jsme na základě
rozhodnutí představenstva oznámili snížení ce-
ny za teplo od ledna 2014 na 689 Kč/GJ.

Co společnost Jablonecká energetická čeká
v nadcházejících měsících?
Zahájíme proces revitalizace celé soustavy tak,
jak jej schválili zastupitelé. Začneme budová-
ním provizorního letního kotle ve výtopně na
Brandlu. To nám umožní odstavit výtopnu
Rýnovice, která je v nevyhovujícím stavu. Tím
ušetříme cca 13 milionů ročně. 

V čem spočívá projekt revitalizace soustavy?
Jedná se v podstatě o řízený rozpad současné
zastaralé a ztrátové soustavy na 13 moderních,
ekologicky šetrných a úsporných menších
zdrojů – blokových kotelen rozmístěných po
městě převážně ve stávajících výměníkových
stanicích a likvidaci či rekonstrukci stávajících
rozvodů. Celý projekt je koncipován na roky
2014–2016. Důležité pro nás je udržet si co nej-
více současných zákazníků.

O projektu Revitalizace soustavy CZT
s náměstkem primátora Milošem Vele
Náměstek primátora pro ekonomiku města
Miloš Vele je zároveň předsedou představen-
stva Jablonecké energetické, a. s. Hovořili
jsme proto zejména o financích. 

Pane náměstku, popište revitalizaci z ekono-
mického pohledu.
Kromě vybudování nových zdrojů tepla počítá
návrh revitalizace také s prodejem nepotřebné-
ho majetku a zavedením nových automatizova-
ných technologií, které umožní snížit spotřeby
energií a provozní náklady. Celková investice
do revitalizace ve výši 270 milionů zahrnuje
i 35 milionů na vybudování plynových přípo-
jek, které uhradí RWE. Další možnost úspor
vidím ve využití kogeneračních technologií,
o jejichž instalaci v současné době jednáme.
Jsme také připraveni jednat o řešení v lokali-
tách, kde by byl provoz v rámci nové soustavy
ekonomicky nevýhodný. 

Kolik město do plánované revitalizace vloží?
Dle předběžných odhadů to zatím vypadá na
cca 160 milionů z rozpočtu.

To je ale zhruba tolik, kolik činil podíl měs-
ta na základním jmění, které se snižovalo,
aby bylo možné uhradit peníze za podíl
v teplárně. Proč jste je tam tenkrát nene-
chali?
Protože peníze na odkup společnosti jsme
v rozpočtu neměli a bylo by nutné vzít si úvěr.
Ten by byl samozřejmě úročený, což jsou
v tomto objemu nemalé peníze. Z hlediska eko-
nomiky bylo mnohem jednodušší vzít peníze,
které už ve společnosti byly, a postupně, bez
úroků, je tam vracet. Nikde není napsáno, že do
revitalizace JE budeme muset investovat z roz-
počtu celých 160 milionů, to je pesimistický od-

had. Dají se čekat i jiné možnosti financování,
ale je mou povinností v rozpočtu letošního ro-
ku část těchto peněz rezervovat.

Nebylo by jednodušší a levnější celou sousta-
vu nechat rozpadnout, ať si každý pořídí
svůj kotel třeba i za finanční podpory měs-
ta?
To by určitě bylo, ale není únosné z ekologic-
kého hlediska, aby měl každý dům svoji kotel-
nu, a pak je tu také potíž s plynem. Plynárenská
společnost nemůže a ani negarantuje dostatek
plynu pro všechny drobné odběratele. Pozice
teplárny, která odebírá plyn v jiném režimu, je
zcela jiná.

Současná soustava je ztrátová ze 40 %. Jak
účinná bude nová soustava?
Nový systém bude, co se týká výroby tepla,
účinný na 91 %. 

Počítá investice do revitalizace i s dotačními
penězi?
Jako vlastník může město využít kombinova-
ného financování revitalizace snáze než ob-
chodní společnost. Jablonecká energetická za-
žádala o dotaci ve výši 100 milionů ze Státního
fondu životního prostředí, výsledek žádosti se
dozvíme v průběhu února. 

Dá se uvažovat i o další možnosti evropské
dotace z programovacího období EU 2014–2020
a předpokládáme i přijetí úvěru s desetiletou
splatností. 

Po celou dobu revitalizace bude soustava
v provozu. Předpokládáme, že po přechodném
období let 2014–2016 bude hospodaření JE vy-
kazovat kladné provozní hospodářské výsledky
i cash flow, což umožní splácení investičního
úvěru a následně i generování dividendy pro
úhradu ztrát let minulých. 

Kolik by teplo stálo, pokud by k žádné mo-
dernizaci nedošlo?
Pokud budeme uvažovat s nulovým ziskem
společnosti a pouze soustavu udržovat v chodu
bez větších investic do jejího stavu, jak tomu
bylo doposud, musela by cena vzrůst na víc než
1000 korun za GJ.

Jaká bude cena tepla pro obyvatele po pro-
vedení revitalizace?
Nové ceny za teplo budou samozřejmě odvislé
od aktuálně platných cen energií. Předpokládá-
me, že maximální hranice ceny by měla být
650 Kč/GJ.

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Soustava CZT v Jablonec nad Nisou

Kompletní Studie proveditelnosti společnosti ENESA je ke stažení na webových stránkách města v sekci Teplárenství. Konkrétní dotazy k technickému
řešení můžete směřovat přímo na společnost Jablonecká energetická, a. s. na e-mail: lenka.dostalova@jabloneckaenergeticka.cz

již odpojené objekty

objekty, které předali JE, a. s., žádost o odpojení

objekty s garancí zemního plynu, které dosud 
neinformovali JE, a. s., o odpojení (studie INPOS)

(červená linka) – stávající rozvody CZT

Exy (např. E3) – stávající výměníky

Zxy (např. Z3) – nové zdroje


