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Zápis   
 

z jednání Poradního výboru ZM pro energetiku města 
 
konaného dne 18.5.2009 v zasedací místnosti č.101, budova radnice, Mírové nám.19, JBC 
 
Účastníci: dle prezenční listiny 

hosté: společenství vlastníků Malá Janovská 3 a 5 Ing. Janega, Mgr. Musil, p. 
Urbánek 

 
1. Předsedkyně PVE Mgr. Paukrtová seznámila s programem jednání: 

•  Změna vytápění – Malá Janovská 3 a 5 
• JTR a.s. – stabilizace ceny tepla 
• Plavecký bazén – instalace tepelných čerpadel a snížení odběru tepla z CZT 
• Instalace dalších tepelných čerpadel v lokalitě města – informace stavebního úřadu 
• diskuze 

 
 
2.  Mgr. Paukrtová dále informovala: 

• zapracování výsledků a závěrů Aktualizace Územní energetické koncepce (dále jen ÚEK) do 
územního plánu (dále jen ÚP) bude projednáno na ZM v nejbližším termínu 

 
3. Proběhlo jednání PVE s členy společenství vlastníků Malá Janovská 3 a 5 (dále jen SV) 

v reakci na dopis Mgr. Musila:  
 

- jedná se vnitřní záležitost společenství vlastníků Malá Janovská 3 a 5 
 
4. Diskuze k projednávání bodu 3.    Pozn.: ponechávám pro Vaši informaci 

 
- Ing. Balcar: informoval o schůzce 13.5.2009 na SV Malá Janovská 3 a 5 (účast Ing. Balcar a 

p. Sucharda). Rozpor ohledně smlouvy i uvnitř SV. někteří členové SV smlouvu nečetli a jen 
reagovali na otázku: chcete mít teplo levnější o 150 Kč? 

- Ing. Pešek: členové SV podepsali mlčenlivost okolo smlouvy. Je to podivné. 
- Ing. Balcar: dvě třetiny členů SV odsouhlasily záměr snížení ceny a pověřily p. Urbánka, aby 

vše zařídil, připravil balík smluv, dodatků a kalkulací. Mgr. Musil mě tyto materiály 
poskytnul. Podle našich právníků je zásadní problém v tom, že smlouvy jsou 
nevymahatelné.Oni všechno slibují, ale nezaručují. Ale je to vnitřní záležitostí SV. Přestože 
má SV uzavřenu smlouvu s RE, uzavírají další smlouvy s Avastorem na 20 let, kterou budou 
obtížně brát zpět. Mají zahájit výstavbu, pak teprve se dozvěděli, že musí proběhnou stavební 
řízení, a nyní zjistili, že nedostali souhlas všech členů SV. Existují různé právní výklady 
(nutný souhlas 75% event. 100% členů). Ing. Janega má jakási vyjádření, že stavební řízení 
nepotřebují, není dále ještě schválena ÚEK, že není zapracována do ÚP, takže jim to nemůže 
nikdo zakázat. 

- Mgr. Paukrtová: není pravda, že není ÚEK. Je platná z r. 1998 v závazné části ÚP a 
v současnosti se zapracovává aktualizace ÚEK do ÚP. Je nutné nechat právně prozkoumat 
smlouvu SV, je nutné upozornit občany na možná rizika. Protože SV jedná, jakoby ÚEK 
neexistovala, je nutné vyvolat vážné jednání s SÚ. Změna vytápění je podmíněna 
dodržováním nejen stavebního zákona, ale i energetického zákona a zákona o ochraně 
ovzduší. SÚ musí vyžadovat od stavebníků všechny doklady. V případě černé stavby je 
nutno prosadit řízení o odstranění stavby. Na to by měl SÚ upozornit písemně i SV Malá 
Janovská. 

- Ing. Pešek: PVE by měl přesvědčit SÚ, aby se choval jako SÚ. 
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- Ing. Balcar: SV bych předem neinformoval, SÚ je vnímá jako každého jiného stavebníka a 
vyčkává, až stavebník přijde se žádostí. SÚ bere jako šest samostatných případů. SÚ ani 
nemůže kumulovat pokuty. Kdyby stavební řízení porušila společnost Avastor, postupně by 
se případné pokuty zvyšovaly. 

- Ing. Pešek: snad se nedostaneme do situace, kdy město bude muset podat trestní oznámení na 
svůj SÚ. 

- Ing. Balcar: vytýkáme jednání SÚ, ale důležitý je také postoj odd. životního prostředí. OŽP 
by se mělo vyjadřovat k odpojení, je-li to v souladu se zákony, a vydat vyjádření, že je to 
proti ÚEK, a SÚ by pak mohl již pracovat s  negativním stanoviskem OŽP a ddd. ÚP. 

- Ing. Pešek: technická poznámka k absorbčním TČ – mají nízkou účinnost. 
- Ing. Balcar: doporučuje exkurzi tam, kde jsou již obdobná TČ instalována. 
- Ing. Ledecký: uvědomme si, že to co Atax v Jablonci nainstaloval, jakž takž funguje. To 

nejdůležitější problém. Vadí mi postoj SÚ, nejdříve připustil změnu vytápění, že to je jen 
změna užívání prostoru. Jedná se o změnu vytápění. SÚ vydal dodatečné povolení stavebních 
úprav za účelem změny vytápění. Jestliže se na začátku uvádí, že budou instalována TČ a 
nakonec se jedná o PČ, plynovou kotelnu a kogenerační jednotku, a výfuk z KJ nejdříve 
umístili do okna a pak jej vedli výtahovou šachtou. Nyní řeší, kudy vést výfuk jinudy.  A SÚ 
jim vše dodatečně všechno zlegalizuje. Např. u vyjádření SÚ k Vysoké 27 – změna užívání 
povolena, povolen zkušební provoz, řízení přerušeno pro měření hluku KHS LK. Je ale 
pokračováno ve stavebním řízení. Jestliže se ale SÚ bude chovat takto nadále, nedojde 
k nápravě této situace. 

- Ing. Balcar: zařízení momentálně funguje, zvou tam návštěvy a exkurze. Je v tom 
zainteresován pan Kratochvíl, který obchází domy a byty, byl pozván i Ing. Janegou na 
schůzi SV Malá Janovská. Na jejich schůzi napadal členy SV, kteří nesouhlasí se smlouvou 
s Avastorem. P. Kratochvíl je určitě nějak zainteresovaný. 

- Ing. Ledecký: tento člověk nabídnul i jednání s SBD LIAZ. Na základě takových informací 
ale lidé jenom podepisují, že chtějí levnější teplo. Není ale popsáno technické řešení. Oslovili 
jsme i jiné firmy, problém je ale ve financování. Nejlépe by bylo financování z vlastních 
prostředků, zařízení vlastnit a najmout provozovatele zařízení.  

- Mgr. Paukrtová: proces schvalování ÚP má určité lhůty, konečné schválení by mělo být po 
prázdninách, ale to je normální průběh. SÚ by měl vyžadovat od stavebníků důsledné 
dokládání všech zákonných podmínek. Stále hrozí rozpad soustavy CZT při odpojování 
dalších odběratelů a nakonec hrozí nenávratnost investic.  

- Ing. Ledecký: dotazoval se Ataxu na technické i finanční podrobnosti, zda to vše udělají, 
když si to stavebník zaplatí sám a bude to provozovat. Ing. Hradecký již další nabídku 
nepředložil. Byly mu zaslány údaje o objektech a zažádáno o propočet. Ing. Hradecký přestal 
komunikovat. Podle mého názoru když se SV Malá Janovská začne zajímat o stejné 
podrobnosti, ukončí Avastor jednání i s SV. 

- Mgr. Paukrtová: chápe snahu lidí o zajištění dodavatele levnějšího tepla, ale rozhodování 
musí být na základě podrobných důsledných podkladů. Je nutno lidi na rizika upozornit a 
právní posudek smlouvy je důležitý. 

- Ing. Ledecký: není možná úspora, tak jak ji prezentoval Ing. Janega. Taková úspora je 
možná, jen když dojde ke snížení spotřeby, ale to nebude zapříčiněno změnou způsobu 
vytápění, i když je to tak většinou prezentováno. 

- Ing. Balcar: umístěním zdroje do domu se jim ušetří cirkulační ztráta. Umístíme-li do objektu 
náš výměník, stane se totéž. 

- Mgr. Paukrtová: z pověření PVE bude jednat se SÚ. Přestože ÚEK není ještě schválena, ZM 
s ní souhlasí. Ještě jednou do prázdnin svolá PVE , event. zajistí účast Ing. Jakoubka a Ing. 
Nožičkové. 

 
 
5. JTR a.s. – stabilizace ceny tepla 
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- Mgr. Paukrtová: v reakci na názory, že JTR má jednu z nejvyšších cen tepla, přišla JTR 
s myšlenkou na zafixování ceny tepla na dobu 1 – 2 let, přičemž by měla být současná cena 
snížená až na cenu kolem 580 Kč/GJ. Problémem je postoj ERÚ, jsou kladeny podmínky 
jako např. minimální odběr. Je nepochopitelný postoj ERÚ, když obdobné povolení udělí 
ČEZu. 

- Ing. Balcar: chtěli jsme využít nízkých cen paliva v prvním čtvrtletí 2009. Se současným 
zafixováním bankovních operací bychom mohli cenu snížit na cca 580 Kč/GJ. ERÚ zatím 
toto nedovoluje z jediného důvodu, že by to nemohl kontrolovat, jestli nepoškozujeme ostatní 
odběratele. Vznikly by dvě kategorie cen. Ještě s ERÚ budeme jednat. Podle evropských 
pravidel ČEZ a plynárny operují na tzv. otevřeném trhu – nesmí být regulovány. My 
nepůsobíme na otevřeném trhu a musí být zajištěna kontrola ERÚ. Posunuli jsme akci o 
měsíc, ale od té doby opět vzrostla cena paliva, takže snížení je možné na 610 Kč/GJ, což je 
nižší než současných 640 Kč/GJ, ale efekt snížení je méně příznivý. Ale stále budeme jednat 
a jakékoliv snížení má efekt v tom, že je zaručené na určitou dobu, takže odběratelé mohou 
plánovat náklady na teplo. Významnější dopad to má samozřejmě pro velké odběratele, pro 
obyvatele je to složitější. Ale v oblasti marketingu je to ukázka naší snahy v oblasti snížení 
ceny tepla. 

- Ing. Ledecký: dotaz na vývoj ceny od září 2009 
- Ing. Balcar: na základě vývoje ceny paliv a průběhu bankovních operací předpokládáme cenu 

okolo 590,- Kč/GJ. 
- Mgr. Paukrtová: děkujeme za informace. Na schůzce PVE v červnu by měla být jasnější 

situace. 
 
6. Plavecký bazén - záměr instalace TČ a snížení odběru tepla z CZT 
 

- Mgr. Paukrtová: jsou dva různé propočty ekonomických ukazatelů a návratnosti (správní 
rada bazénu versus JTR a.s., SR 4-5 let vers. JTR 12 let). Rozhodli jsme se pro nezávislý 
posudek obou materiálů, obrátit se na zpracovatele Aktualizace ÚEK společnost Enviros. 
S OR  zatím dohoda, že pokud investice bude hůře návratná, zatím instalaci TČ nebudou 
realizovat. Pro JTR by to znamenalo roční snížení odběru o cca 6 000 GJ s velkým 
nepříznivým ovlivněním tlakových poměrů v této lokalitě. Pokud by samo město odpojilo 
významného odběratele, v kontextu s odpojováním jiných dalších odběratelů by vznikl vážný 
problém. Na druhou stranu, pokud by se investice ukázala výhodná a návratná, bylo by velmi 
obtížné s tímto stavem polemizovat. Je předběžná dohoda a možnosti instalování TČ pro 
nově postavený venkovní vyhřívaný bazén. Stávající bazén by měl vystačit pro snížení 
odběru tepla s výstavbou nové přípojky a instalováním rekuperace. To je pro důležitou 
informaci PVE. Takže bazén se zatím od CZT neodpojuje, znovu se budou zvažovat obě 
řešení. Výpočty zajištěné správní radou vykazují nepřesnosti z důvodů neprojednání 
kalkulační ceny s JTR. 

- Ing. Balcar:  před třemi roky jsme se společností Hennlich pracovali na variantách, které jste 
dostali jako materiál k dnešnímu jednání PVE. Varianta č. 2 byla přijatelná pro JTR, 
samozřejmě vypouštět velký objem teplé vody a ohřátý vzduch bez rekuperace je nesmysl. 
JTR unese řešení, když dodávka tepla klesne o 1/3 – ½. Jablonecká firma ATREA je v této 
oblasti jednou z největších firem. Nyní ale předložil Ing. Kodiš (spol. Hennlich) aktualizaci, 
kdy výpočty jsou i při velkých změnách obdobné. Jsou tam i různé investiční náklady. 
Výpočty JTR předpokládají návratnost 12 let. Může tedy k výrazným úsporám dojít při 
vybudování nové přípojky a instalování rekuperace, není nutný nový zdroj. Je nutné jít 
cestou snižování odběru tepla energeticky úspornými opatřeními. Projektant TČ automaticky 
předpokládá, že provoz bude v základním výkonu a investice se budou krásně vracet, a JTR 
dodá teplo jen špičky v zimním období, a aby tyto několikadenní špičky byly pokryty, bude 
JTR celoročně provozovat přípojku vč. ztrát z důvodu nižšího odběru.Vůbec  se nepočítá 
s cenou špičkového tepla, záložního výkonu atd., a to jsou závažné údaje, se kterými se musí 
počítat. Je logické, že ekonomika provozu bazénu se musí zlepšovat snižováním nákladů na 
energie, počítáme se snížením odběru tepla z CZT.  
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- p. Vybíral: provedl kontrolou výpočtů JTR a výrazně se výsledky nelišily, prostá návratnost 
je kolem 7 let, s vlivem finančních operací cca 10 let. Podle mého názoru je pro snížení 
odběru tepla výhodnější provést energeticky úsporná opatření (rekuperace) namísto instalace 
TČ. Jedná se o plné využití již přivedené energie. Město již v minulosti bylo průkopníkem 
metody EPC (spolufinancování energeticky úsporných opatření třetí stranou se splácením 
investic z dosažených výrazných úspor). U škol, kde byla tato metoda uplatněna, bylo 
dosaženo velkých úspor. Mělo by se jít touto cestou i nyní u Plaveckého bazénu. 

- Mgr. Paukrtová: byla u zrodu metody EPC ve městě. Problém snad vznikl uzavíráním dalších 
navazujících smluv, údajně se i dnes platí za věci, které by již měly být splaceny. 

- p. Sucharda: podle mého názoru je nepříznivý pohled na metodu EPC způsobený zejména 
s tím, že za poslední léta značně trvale rostou ceny všech druhů energií. Náklady na energie 
samozřejmě rostou bohužel i u objektů, kde byla metoda uplatněna. Ale kdyby energeticky 
úsporná opatření nebyla provedena, náklady na energie i u ošetřených objektů by byly 
výrazně (cca o 25 -35 % podle objektu) vyšší. 

- JUDr. Ing. Pleticha: byla uzavřena rámcová smlouva a následně se uzavíraly smlouvy na 
jednotlivé objekty. Byla provedena některá základní úsporná opatření a potom ještě na 
základě dotací další úsporná opatření zainvestovaná pouze městem. A ne vždy se to projevilo 
na výpočtech dosahovaných úspor. P. Sucharda musel do této situace velmi složitě pronikat. 
Dal jsem podnět k prověření smluv a na základě kontroly byly upraveny některé výpočty 
dosahovaných úspor. 

- Mgr. Paukrtová: metoda EPC mi připadá jako velmi rozumná. 
- JUDr. Ing. Pleticha: problém je na úřadu. Změnou zaměstnanců jak na úřadě tak v MVV 

Energie došlo k nedostatkům. 
- Ing. Pešek: materiály k jednání PVE jsou datovány z r. 2006. V této citlivé oblasti by se tato 

záležitost měla aktualizovat. Dále podporuji výklad Ing. Balcara, nejlacinější energie je 
energie nespotřebovaná a je tedy nutno nejdříve jít cestou výrazných energetických úspor a 
nikoliv cestou bodování nových zdrojů. Projektant by měl pracovat i s možností využití tepla 
z vody v blízké přehradě. 

- p. Vybíral: technologie v bazénu je zastaralá a velmi špatná. Znovu připomínám výhodnost 
metody EPC pro úpravu technologie. Úspory jsou garantovány smluvním partnerem, je na 
nich zainteresován. Doporučuji vypsat výběrové řízení, v ČR jsou tři čtyři významné firmy, 
které tuto činnost umí. 

- Mgr. Paukrtová: správní rada bazénu se usnesla na projektu, který má. Správní radě je nutné 
vysvětlit, že jejich záměr zřejmě není úplně správný. Bylo by vhodné použít metodu EPC a 
oslovit např. i jabloneckou firmu ATREA. 

- Ing. Pešek: správní rada se chová samostatně, ale pořád se jedná o majetek města. 
- p. Sucharda: město má uzavřenu stále platnou smlouvu o energetických službách s MVV 

Energie CZ. MVV nabízí další energeticky úsporná opatření, smlouva by se neměla 
obcházet. 

- p. Vybíral: byla by to nová investice s novým výběrovým řízením. 
- Ing. Pešek: ani instalace plynové KJ by nebyl problém z hlediska hluku, při provozu bazénu 

se s hlukem počítá. 
- Ing. Balcar: výhoda EPC spočívá v tom, že dodavatel zařízení postaví, garantuje jeho úspory. 

Kdyby se investice nevrátila, nevrátí se především dodavateli. 
- Mgr. Tulpa: použití metody EPC v gymnáziu přineslo vynikající efekt. 
- Mgr. Paukrtová: výhoda pro město je také to, že nemusí financovat velké investice najednou, 

že se investice hradí výraznou částí z budoucích úspor. 
- Ing. Balcar: způsob financování má v dnešní době velký význam.  
- Mgr. Tulpa: je nutné prověřit, z jakých údajů vycházela správní rada. Vyžadují vysoké 

finanční prostředky, nechtějí zdražovat vstupné, budou mít velký vytápěný venkovní bazén. 
Z jejich strany je to cíleně správně vedená věc. Zafinancovat akci a nemít úspory energie ale 
není řešení. 

- Mgr. Paukrtová: vzhledem k ceně peněz a výrazné snížení počátečních investic je metoda 
EPC velmi dobrá a doporučuji vést další jednání v tomto směru. 
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6. Různé - diskuze 

 
- Mgr. Paukrtová: podala informaci o úvahách instalace malého jaderného reaktoru. 

V návaznosti na snižování ceny tepla . PVE dosud neřešil možnost využití jaderné energie. 
Jednala jsem o této možnosti s Ing. Drábovou, předsedkyní SÚJB a ředitelem Ústavu pro 
jadernou energetiku. Problém je zatím v oblasti legislativy, bylo požádáno MPO o 
prozkoumání legislativní stránky v této oblasti. Byla jsem již požádána velkými výrobci 
tepla, zda by bylo možné na toto téma pořádat odbornou konferenci. Záležitost je 
samozřejmě dlouhodobá, ale trvalý velký nárust cen energií otevírá otázku ekonomiky 
malých  jaderných reaktorů v horizontu 15 – 20 let. I vyjádření techniků JTR je, že se jedná o 
principiálně možnou věc. 

- Ing. Balcar: zmínil se o článku p. Beitla v tisku – Jak se topí v Desné. Desná má jednu 
cenovou kategorii. Vlastníci v Desné jsou ti samí lidé, jako RE. Převod majetku z vlastnictví 
města za tehdejšího starosty byl velmi výhodný, mohli se zaměřit na úpravu rozvodů. 
Investované náklady okamžitě promítli do ceny tepla, kdy byla stanovena max. cena kolem 
250,- Kč/GJ a všechno nad tuto hranici dotoval stát. Stát jim de facto zaplatil investici do 
rozvodů během několika málo let. Další dluhy zaplatili za pomoci založení RE. Dnes nám 
jakoby ukazují, jak se to má dělat. Proto nechápe, že tyto ověřitelné informace prezentuje p. 
Beitl jako vzor. 

- Mgr. Paukrtová: nechce zacházet příliš do politických záležitostí., ale volební sliby o snížení 
ceny tepla nejsou dodržovány.  

- Ing. Pešek: výhodnost byla řešením rozvodů tepla v Desné. 
- Ing. Balcar: bylo by vhodné připravit článek jako reakci na článek p. Beitla 
- Mgr. Paukrtová: je obtížné reagovat na všechny nesmysly, které se v tisku objeví. Ale 

v oblasti tepla bychom připraveni měli být. 
 

 
Ú K O L Y : 
 
1/  Mgr. Paukrtová – znovu projedná stanovisko SÚ a vyžadování všech zákonných dokladů 
v případě záměru stavebníků při změně vytápění. 
 
termín:     do příštího jednání PVE 
 
2/   p. Sucharda: projedná zadání posudku dvou rozdílných materiálů o instalaci TČ v Plaveckém 
bazénu u zpracovatele Aktualizace ÚEK – společnosti ENVIROS. 
 
termín:    22. týden 2009 
 
3/    PVE rozhodne na příštím jednání o návrhu Ing. Peška o zadání studie využití vody 
z přehrady pro TČ 
 
Termín příštího jednání PVE: 
 
červen 2009, bude ještě upřesněn. 

  
 

 
Zapsal: Rudolf Sucharda, tajemník PVE 
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Zápis   
 

z jednání Poradního výboru ZM pro energetiku města 
 
konaného dne 22.6.2009 v zasedací místnosti č.203, budova radnice, Mírové nám.19, JBC 
 
Účastníci: dle prezenční listiny 
 
1/ Předsedkyně PVE Mgr. Paukrtová seznámila s programem jednání: 

• změna vytápění Plaveckého bazénu 
• instalace tepelných čerpadel v lokalitě města 
• diskuze 

 
2/     p. Sucharda – předal členům PVE posudek ENVIROS s.r.o. projektu vyhledání zhotovitele-
Plavecký bazén a seznámil se závěry nezávislého posudku: není záruka, že zvolené řešení je 
optimální, protože podklady ze kterých zpracovatel návrhu vycházel jsou nedostatečné a nebyla 
zpracována původně projednaná varianta s JTR, tedy prostá rekuperace. Nezávislý posudek navrhuje 
opatření: 
 

• zadat vypracování energetického auditu 
• při výběru optimální varianty respektovat závěry Územní energetické koncepce 
• do doby zpracování EA pozastavit rozhodovací řízení týkající se projektu instalací 

tepelných čerpadel. 
 

3/ Stanovisko PVE: 
 

• Projekt montáže tepelných čerpadel v Plaveckém bazénu Jablonec nad Nisou, o.p.s.,  je 
v rozporu s Územní energetickou koncepcí města 

• PVE upozorňuje na možné komplikace se stavebním zákonem, k projektu se 
nesouhlasně vyjádřil poskytovatel tepla JTR, a.s. 

• Všechny projekty tohoto typu je třeba nejprve projednat na jednání PVE 
 
Ú K O L Y : 
 
1/  Mgr. Paukrtová – předloží vedení města a ZM stanovisko PVE k pozastavení realizace 
instalace TČ v Plaveckém bazénu.  
 
termín:  27. týden 2009 
 
2/  p. Sucharda - po projednání s řed. OSM objedná vypracování energetického auditu pro 
Plavecký bazén. 
 
termín:  27. týden 2009 
 
3/  p. Sucharda - projedná s řed. OSM způsob a termín prověrky možné změny dodavatele 
elektřiny pro objekty v majetku města. 
 
termín:  31.12.2009 
 
 
Termín příštího jednání PVE:   bude ještě upřesněn. 

 
Zapsal: Rudolf Sucharda 
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