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Úvodem : 

Tento dokument byl vypracovaný a předložený z důvodu plánovaného odchodu předsedy 

představenstva a slouží primárně k souhrnnému hodnocení  hospodaření společnosti v období 

1.1.2019 až do 31.12.2021 a částečně 1.Q2022 a to z důvodu poskytnutí detailních informací pro 

akcionáře TST a.s..  

 

Předkládaný dokument není zprávou představenstva ani zprávou dozorčí rady. Zpráva se pouze 

soustředí na skutečně doložitelná fakta, s minimem doplňujících komentářů, které by mohly ať už 

pozitivně nebo negativně ovlivnit posudek čtenáře. Poskytnutá data a grafy tedy umožnují 

maximálně objektivně posoudit skutečné hospodářské výsledky společnosti za uvedené období a to 

včetně pozitivních či negativních dopadů. 

 

Závěrem této zprávy v kapitole 8., je věnováno více pozornosti problematickým dodávkám tepla a 

možným variantám dodávek v kritických částech města Strakonice.  

 

Podklady k této zprávě poskytlo ekonomické oddělení TST a.s. a byly předkládány průběžně členům 

představenstva a členům dozorčí rady a projednávány na měsíčních poradách vedení společnosti.  
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1. ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI  
 

Hlavní a zásadní propad společnost zaznamenala v roce 2018, kdy dosáhla poprvé oficiálně záporného 

hospodářského výsledku. Tato zpráva však nemá za úkol hodnotit předcházející období. Lze však konstatovat, 

že zásadní pochybení předcházejícího generálního ředitele jsou dostatečně popsány v průběžných zprávách 

představenstva TST a.s., které jsou k dispozici na stránkách www.tst.cz v sekci pro akcionáře nebo 

v sekci aktuality. V této sekci najdete i nově svolenou strategii „čistý vzduch pro město 2024“. 

 

Jedná se o následující zprávy : 

- Průběžná informace předsedy představenstva akcionářům společnosti TST, a.s. (22.3.2019) 

- Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti TST, a.s. (31.5.2019) 

- Průběžná informace akcionářům společnosti TST, a.s. (29.10.2019) 

- Průběžná informace akcionářům společnosti TST, a.s. (31.1.2021) 

- Teplárna Strakonice, a.s. připravila strategii „Čistý vzduch pro město 2024“ (3.6.2021) 

 

 Vize společnosti a změny ve strategii 
 

V roce 2019 nové představenstvo společnosti přehodnotilo strategii přístupu k zákazníkům a rozhodlo se 

upřednostnit zákazníky, kteří respektovali vzájemně výhodný obchod oproti zákazníkům, kteří přistupovali 

k obchodu s TST a.s. pouze jednostranně a tedy za účelem svého jednostranného profitu a zisku.  

Od roku 2019 je pro společnost hlavní prioritou spokojený zákazník, dále zajištění spolehlivých dodávek 

tepelné a elektrické energie, šetrný přístup k životnímu prostředí, finanční stabilita, podpora rozvoje 

znalostního potenciálu zaměstnanců a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Změnila se hlavní vize společnosti a cílem je „Být vysoce efektivním dodavatelem tepla a elektrické 

energie a vyrábět s využitím moderních ekologických technologií.“ 

 

V souladu s touto vizí si společnost určila následující „Strategické cíle“ : 

• soustředit se na dlouhodobě udržitelnou ziskovost společnosti 

• být konkurenceschopným dodavatelem komplexních služeb v oblasti tepelné energie 

• být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu s akcentem na maximálně 

ekologickou výrobu v kogeneraci a s využitím OZE 

• zlepšovat environmentální profil společnosti 

• zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení 

• zlepšovat řízení lidských zdrojů a rozvoj zaměstnanců 

• dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

K plnění strategických cílů byly zvoleny konkrétní akce, projekty a dílčí cíle směřující ke zvyšování 

výkonnosti procesů. V roce 2020 pak došlo k zásadním změnám stanov a s tím jsou spojeny i související 

změny ve struktuře společnosti.  

  

Seznam navazujících kroků na změnu strategie v období 2019/2021 

• změna provozu / výroby (přechod na biomasu) 

• revize funkčnosti vnitřní struktury a revize jednotlivých pracovních náplní 

• proběhla revize všech smluv s cílem o narovnání obchodních vztahů 

• následná změna v organizačním řádu a změna v podpisových právech 

• transparentní zveřejňování smluv a doplnění všech chybějících do registru smluv 

• maximální transparentnost při zadávání zakázek 

• systém vystavování, kontroly a potvrzování objednávek je nyní nově nastaven 

• nastavení pravidelných odstávek a plánování oprav – s cílem eliminace havárií 

• nastavení ekonomické stability TST (tvorba udržitelného zisku) 

• stabilizace cen vstupů a výstupů (vliv na udržení zisku a cenové stability na přijatelné hladině) 

• změna financování (přeúvěrování, využívání kontokorentu a dalších finančních nástrojů) 

• změna strategie při nákupu emisních povolenek 

• změna mzdové politiky (nárůst mezd o více jak 30%) 

• připravený projekt rozvoje TST – do roku 2024 bez uhlí 

• kompletní obnova vozového parku 

http://www.tst.cz/
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2. VÝROBA A PRODEJ EL. ENERGIE  
 

Pozitivní změny ve výrobě el. energie :  

• Došlo k optimalizaci výroby elektřiny a to přineslo zásadní snížení nákladů při výrobě 

• Důslednou kontrolou proměnných nákladů opět došlo k dalšímu snížení nákladů 

• Omezení výroby v kondenzaci směřovalo na další snížení nákladů 

• Zvýšení podílu biopaliva se pozitivně projevilo na vlastním čerpání podpory OZE a tím k dalšímu 

zvyšování průměrné prodejní ceny elektřiny a ve finále zvýšení zisku v této oblasti 

 

 
 

Vývoj průměrné ceny el. energie : 

Na následujícím grafu jsou zřetelné meziroční nárůsty průměrných cen el. energie. 
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3. PRODEJ TEPLA, VÝVOJ TRŽEB A CENOVÁ POLITIKA 
 

Společnost dlouhodobě zaznamenávala průběžný pokles odběru tepelné energie. Nicméně v této zprávě 

hodnotíme pouze pokles dodávek a tržeb v období 2019 až 2021.  

 

Zásadní dopad na výrobu a prodej kromě teplého počasí, pak byla epidemie COVID-19. Tato krize 

dlouhodobě ovlivnila negativně odběry v průmyslové výrobě na primárním okruhu. Naopak však byl 

zaznamenán krátkodobý pozitivní vývoj na sekundárních dodávkách pro domácnosti.  

K dalšímu snížení dodávek na primáru a s tím související snížení výroby v roce 2021 došlo při řízeném 

odpojení zákazníka ČZ, a.s. a to z důvodu dlouhodobě neúnosné extrémně nízké prodejní ceny, která byla pod 

vlastní výrobní náklady a také vlivem nerovnoměrných odběrů tepla ze strany tohoto zákazníka. Odpojení pak 

mělo zásadní vliv na možnost úplného odstavení K3 a využívání jen K1 a K2 s velkým podílem biomasy. 
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Cíle cenové politiky společnosti : 

• Udržet stabilní ceny tepla na primáru i sekundáru. Cíl byl splněn a od roku 2020 je stabilní cena tepla 

• Respektovat věcně usměrňované ceny => tvorba ceny je pod kontrolou ERÚ 

 

Odpojením ČZ, a.s. došlo k okamžité optimalizaci provozu kotlů (bez nutnosti ranních špiček) a také 

možnosti zvýšení poměru biomasy. To vedlo k dalšímu snížení nákladů a cenové stabilizaci. 

 

Vlivem nepřetržitého snižování nákladů se mimo jiné podařilo v roce 2020 realizovat historicky první 

vratku zákazníkům TST a.s.. Tato vratka přesáhla celkovou částku 3mil. Kč.  

 

 
 

 

Vzhledem k vývoji v 1.Q2022, kdy dochází k extrémním výkyvům na trhu je vysoce pravděpodobné, že dojde 

již v tomto roce k nárůstu ceny tepla o inflační koeficient. Plán 2022 byl schválený v listopadu 2021, za zcela 

jiných podmínek na trhu a předpokládané jiné úrovně inflace než je aktuální. Předpokládaná inflace byla 

v úrovni 3,5% oproti aktuální inflaci, která již však dosahuje cca 15%. Cenová politika pro rok 2023 již 

plánovala nárůst ceny o inflaci v úrovni cca 3,5%. 



 

Závěrečná zpráva předsedy představenstva pro akcionáře Teplárna Strakonice, a.s. 5 

4. DALŠÍ SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ 

Palivo  

Změnou obchodní strategie a konzistentním vyjednáváním, jsme dokázali extrémně rychle snížit cenu 

biomasy. Následným vyjednáním nových smluvních podmínek a uzavřením nových smluvních dodatků na 

dodávky uhlí se podařilo snížit náklady a eliminovat na minimum hrozící smluvní pokuty za neodebrané 

palivo. Za hodnocené období se pak mohlo jednat o pokutách v úrovní až 100 mil. Kč.  

 

 
 

 

 

 



 

Závěrečná zpráva předsedy představenstva pro akcionáře Teplárna Strakonice, a.s. 6 

Pozitivní dopad růstu spotřeby biomasy 

• Změnou paliva došlo k výraznému snížení spotřeby EUA = snížení nákladů 

• Pravidelné vyjednávání o ceně biomasy = snížení nákladů 

• Konzistentní tlak na průběžné zvyšování poměru biomasy vs. uhlí  

• Snížení nákladů související s ekologií = provoz bez odsíření (snížení vlastní spotřeby el.en.) 

• Zvýšením podílu bio čerpání podpor OZE => zvyšování průměrné prodejní ceny elektřiny  

• Rok 22 předpokládá celkové snížení výroby = snížení spotřeby biomasy 

 

 
 

Vývoj ceny EUA 

Již v roce 2018 začala růst cena EUA, bohužel nedošlo k okamžité reakci na straně TST, a.s.. a následně  TST 

dosáhla záporné bilanci EUA (cca -30tis ks). Zásadní změna strategie nákupu EUA nového představenstva 

zajistila dostatečné množství EUA a to až do roku 2024, možná do roku 2025. Do roku 2024 však plánuje 

TST a.s. již být zcela zbavena závislosti na emisních palivech. Více informací, bude v následujících 

kapitolách. 
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Vývoj počtu přidělených EUA zdarma a nákladů na spotřebované nakoupené povolenky. 
 

V roce 2019 podíl bio začal postupně narůstat z nulového využívání a dosáhl průměru 20% ročně, 

v následujícím roce 2020 již poměr dosáhl 62%,. Další nárůst přišel v roce 2021, kdy již přesáhl i původně 

plánovanou hranici a to až na 76%. Pro rok 2022 je plánovaný poměr na úrovni 85%. Otázkou je, zda není 

například hodnota 75%-80% v současné době hraniční a další nárůst bude muset být ovlivněný další investicí 

například do technologie sušení biomasy s cílem zvýšení výhřevnosti atd. 
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Řízené snižování emisí 
 

Přechodem na biomasu se projevil další pozitivní vliv a to na náklady v ekologii. Nebylo třeba provozovat 

odsíření (úspora ve vlastní spotřebě el. energie) a dále došlo ke snížení nákladů související s dodávkami 

vápence, snížení nákladů na odpady (popílek) atd. 
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5. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ZA STEJNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 
Porovnání profitability s roky 2018/2019/2020/YTD2021 
 

Pozn. :  

- EBITDA = provozní výkonnost společnosti, tvorba zdrojů společnosti 

- Reálná EBITDA musí především zohledňovat specifika výroby a související tržby a náklady. Tedy 

v teplárenství jsou to EUA, které významný vliv 

- Výsledky roku 2021 zahrnují také bezplatnou alokaci EUA 

- Osobní náklady mají stoupající tendenci, tedy +7,56 mil. CZK y/y (25,97%)  

 

 
* Hospodářský výsledek před zdaněním 

 

Vyhodnocení 1Q2022 
 

Pro úplnost uvádíme i výsledky 1Q. 2022. Vliv teplé zimy, nízká výhřevnost paliva a havárií K1 i K2 došlo 

k nárůstu nákladů. Výnosy nedosáhly plánovaných hodnot, právě z důvodu teplé zimy. 

  skutečnost Plán rozdíl %plnění    

Náklady 86 917 444 82 821 020 -4 096 424 104,95 % ↑ 

Výnosy 94 737 908 91 607 775 -3 130 132 103,42 % ↑ 

HV 7 820 464 8 786 755 966 291 89,00 % ↓ 

 

Negativa - kumulace 1-3/2022  

- Porucha K2 od 4.3., K1 odstaven 14.3.  

- Náklady překročeny o 10 mil Kč (palivo a povolenky) 

- Neplánované zastavení podpor „S“ a „P“ za OZE (nižší výnosy). Zůstává pouze podpora „O“ 

- Nesplněn podíl bio (horší o 24%), špatná kvalita bio 

- Nízký prodej tepla, vyšší průměrné teploty 

 

Pozitiva - kumulace 1-3/2022 

- Výnosy vyšší o 6 mil Kč (ostatní výnosy – prodej nakladače + vypořádání IRS, one-offs) 

- Vyšší tržní cena prodané elektřiny 

- Ve výsledcích zohledněn příděl EUA zdarma na rok 2022 

- Očekáváme úpravu legislativy harmonizovaná podpora POZE dle EU – musí vyjít každý den, výplata 

podpor za 1Q2022 zpětně 
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6. EMISNÍ POVOLENKY  
 

Porovnání produkce CO2 + spotřeba povolenek 
 

Produkce CO2 vykázala výrazný pokles o cca. -34,2% → vynikající.  

S tím související náklady na dokoupené EUA jsou pak o -4 mil. CZK nižší. Tedy vyšší podíl bio byl o cca 

14% ovlivnil nižší produkci CO2. Výborná cena EUA bude pozitivně ovlivňovat hospodaření i v budoucnu.  

 

 
 

 

Emisní povolenky – aktuální stav  
 

• Současný stav povolenek na účtu: 126.507 ks EUA (po odevzdání produkce za rok 2021 a po přídělu 

EUA na rok 2022) 

• Tržní hodnota stávajících EUA k 26.4.2022 = 255,6 mil. CZK, tj. poklad TST a rezerva v provozním 

CF 

• Nákupy 2022: 22.000 ks EUA (cca 10,5 mil. CZK) → k dnešku jsou všechny vypořádány  

• Cena povolenek na trhu vysoce volatilní, zejména od nástupu Covid-19 (15-90,-EUR/ks během 21 

měsíců)  

• FWD nákup zajišťuje maximální objem nákladů na spotřebu EUA a zlepšuje plánování 

• Případné přebytky povolenek je možné na trhu kdykoliv prodat, tj. možnost realizace jednorázového 

výnosu v případě napětí v cashflow 

• Zajištěné objemy by mohly pokrýt spotřebu TST až do roku 2025 

 

 
 

 

 

 

 

 

SKUTEČNOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI  
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7. NOVÁ STRATEGIE TST A.S. – BEZEMISNÍ PROVOZ 2024 

 
Představenstvo průběžně pracovalo na nové strategii rozvoje společnosti a stanovilo s tím související nové 

základní cíle společnosti : 

• Realizovat novou strategii rozvoje společnosti – být bez emisní do roku 2024 

• Tvořit přiměřený zisk určený pro další rozvoj společnosti 

• V budoucnu se zaměřit na tvorbu zisku s výplatou dividend 

• Vytvořit team technicky vzdělaných a loajálních zaměstnanců  

 
V návaznosti na tyto základní cíle připravilo i novou obchodní politiku týkající se zlepšování PR v budoucnu : 

• Zajistit dostatečné množství TE pro zákazníka 

• Udržet nastavenou cenovou politiku pro zákazníky 

• Udržet si dobrou platební morálku 

• Dořešit spory a problémy s dodavateli a odběrateli (nevýhodné smlouvy a soudní spory) 

 
K tomu je pochopitelně i nezbytné technické zajištění provozu, které obsahuje následující cíle : 

• Udržet současnou technologii v provozu po dobu nezbytně nutnou 

• Dostatečné investice a opravy na udržení dobrého stavu současné technologie 

• Soustředit se na ekonomiku provozu a zvýšení produktivity/efektivity provozu 

• Realizace a zavedení nových technologií výroby (biomasa a plyn) 

 

Následně byla zvolena 4letá koncepce rozvoje zdrojů. Tento časový horizont rok 2021 - 2024, byl 

zvolený cíleně, protože: 
a. Bude k dispozici Modernizační fond pro nové zdroje 

b. Jde o „poločas“ horizontu Vnitrostátního plánu, podmínky v ČR budou „předvídatelné.“ 

c. Plný přechod z páry na horko/teplovod není aktuálně proveditelný a efektivní 

 

Momentálně byl celý plán pozdržen z důvodu nečekaného vývoje na Ukrajině a s tím i spojeným problémem 

s dodávkou plynu z Ruska. Nicméně, společnost nemá mnoho dalších možností rozvoje. Proto se dle našeho 

názoru jedná jen o krátkodobé zdržení a bude třeba v následujícím roce v instalaci nových technologií 

pokračovat.  
 

 Rozvody  
 

• Přechod na horkovody nebo teplovody sebou nese vysoké investiční náklady s potenciálem absolutní 

úspory na celé síti cca 50 000 GJ, tj. ve provozních výdajích úspora cca 6 – 10 mil. Kč/rok. Efektivní 

to bude jen tehdy, když to vytvoří prostor pro akumulaci = protitlakého provozu biomasy. 

• Sítě nejsou minimálně do r. 2023 podporovány 
  

Zdroj 
 

• Krátkodobým cílem je vybudování nového záložního zdroje v průmyslové zóně „Kání Vrch“ o 

příkonu do 20 MW pro parovod. 

• Kapacita bude sloužit v letním provozu, ale i jako záloha K1 a K2 v zimním provozu 

• Centrální zdroj (K1 a K2) bude provozován na biomasu, cílem je maximální zefektivnění provozu na 

elektřinu = hledání optimálního obchodního modelu, flexibilita ve výrobě. 

• V dlouhodobém horizontu je pak plán realizovat výstavbu nového ekologického zdroje tepla, který 

primárně bude zajištovat výrobu produktu a v rámci výroby bude nabízet odpadní teplo. 
 

Důvody pro výstavbu nového zdroje: 
• Lze opustit areál TST a postupně budovat nový zdroj mimo. 

• Malá potřeba prostoru pro výstavbu zdroje. 

• Flexibilní, nízkoemisní zdroj. 

• Relativně nízké investiční náklady. 

• Efektivní kalkulace ceny tepla, prostor pro optimalizaci. 

• Výhodná poloha pro realizaci zdroje – blízkost VTL potrubí ZP => nízké náklady na připojení. 

• Kání Vrch je jediná možnost umístění parního plynového zdroje z pohledu kapacity parovodů. 

• Na Fezko500 je řada parních odběratelů, které nelze odpojit, ani nemohou přejít na teplou vodu. 

• Projekt by technicky měl spadat do podpory ModFondu => „náhrada uhlí“. 
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Potřeby tepelného výkonu : Špička potřeby 50 MW  
Navrhovaný cílový stav: 

Nový zdroj ZP: 15 MW 

Kotel K1:  30,5 MW 

Kotel K2:  30,5 MW 

CELKEM  76 MW = dostačuje. 

 

Byla zrušená norma (ČSN 06 0310) předpokládala 60% (0,6 * 50 = 30 MW) max. provozního výkonu při 

výpadku největší kotlové jednotky => splněno. 

 

Instalovaný výkon by byl pro dodávky tepla dostatečný (špičky potřeby tepla lze krýt na úkor elektřiny) 

 

Centrální zdroj je třeba optimalizovat na ideálně protitlaký provoz na biomasu (jako vhodné se jeví 5 MW, je 

třeba zvážit úpravu TG1). Efektivitu lze zvýšit snížením provozních tlaků v sítích. 

 

Flexibilitu bioelektřiny lze zvýšit dílčím přechodem parovodů  v západní a severní části města na horkovody 

– není nutné, spíše perspektivní. 

 

Problém představuje riziko sdružené poruchy na biomase, krátkodobé řešení je pak udržet např. K5/K4 v 

záloze, případně stále zůstává možnost nouzového/krátkodobé využití K3 ( jako v loňském roce a letos 

únor/březen) 

 

Cílem je však postavit další relativně malý zdroj mimo areál společnosti. Tato kapacita pak umožní 

zcela vyřadit mazutové hospodářství a tím vytvořit další úspory v provozu. Náklady na údržbu mazutového 

hospodářství jsou extrémní, nehledě na vlastní náklady spojené s provozováním K4/K5, kde vstupují do hry 

vysoké náklady na EUA.
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Projekt chladící věže – uzavřený chladící okruh  
 

Existující chladící věže jsou již prakticky po své životnosti a jejich aktuální výkon je pro úplné uzavření 

chladícího okruhu nedostatečný. Proto bylo přistoupeno k modernizaci stávajících věží a přípravě projektu na 

výstavbu nové chladící věže. 

Výstavbou nové chladící věže lze dosáhnout úplného uzavření chladícího okruhu a tím dosáhnout dalších 

provozních úspor. 

 
Stávající věže : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová chladící věž : 
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Krátkodobá alternativa – instalace ZP a kogeneračních jednotek 
 

• Nový výkon lze technicky zajistit jak vybudováním kotelny, tak rychleji kontejnerovým řešením. 

• Malé kogenerační jednotky mohou být alternativně instalovány v případě zájmu jako příslušenství.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobá zvažovaná alternativa – ZEVO (tato strategie není úplně vhodná) 

• Legislativa i ModFond podpoří využití odpadů (závod pro energetické využití odpadů ZEVO) 

• Zařízení dávají ekonomický smysl při gatefee přes 2000 Kč/t a u množství SKO přes 10 000 t/rok 

• Kapacita cca 6 MW může sloužit jako částečná náhrada ZP a také k doplnění kapacity z biomasy 

• Vhodná lokace ? Kání Vrch nebo využití centrálního zdroje = komín, zázemí, atp. 

 

 
Tato varianta byla vyřazena plánovaného rozvoje TST z důvodu problematiky umístění, dlouhé návratnosti a 

také nejasného vývoje na trhu. 
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Dlouhodobá zvažovaná alternativa – BGTL nebo výroba vodíku 

BGTL je technologie přeměny biomasy a zemního plynu na syntetickou naftu 

• Legislativa i ModFond pravděpodobně podpoří nástup nových technologií 

• Nová technologie však musí dávat ekonomický smysl i bez podpory státu 

• Cca 7,25 MW (26,1GJ/hod) - doplnění hlavního zdroje a v budoucnu úplná náhrada 

• Vhodná lokace – budování již mimo centrální zdroj (Kání Vrch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená časová osa rozvoje společnosti 
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8. PROBLEMATIKA DODÁVEK TEPLA V NĚKTERÝCH LOKALITÁCH  
 

Po celou dobu působení v TST a.s. jsme se snažili najít odpovídající řešení krizové situace týkající se dodávek 

tepla v některých lokalitách, kde operuje pan Němeček. Jednali jsme o možném pronájmu či odkupu 

technologie pana Němečka a jeho spřízněných společností.  
 

Od počátku jsme však naráželi na zbytečné obstrukce ze strany pana Němečka. Podle našeho názoru využíval 

aktivně všech nástrojů k prodlužování a komplikování celkové situace při hledání řešení. Nutno říci, že jeho 

strategie vyjednávání je zcela odpovídající jeho „mentalitě“. Lze říci, že se pravděpodobně zastavil vývojově 

někdy v 90. letech. To ovšem nelze akceptovat a představenstvo trvá i nadále na naprosto transparentním 

přístupu v případě další možné spolupráce, stejně tak i při variantě možného odkupu těchto technologií. 
 

Pan Němeček konzistentně odmítal naše návrhy na vypracování nezávislého znaleckého posudku od 

skutečného znalce v oboru. I z důvodu neustálého a nesmyslného odmítání tohoto nezávislého znaleckého 

posudku jsme rozporovali nabízenou cenu. Zásadní problém od počátku byl v tom, že posudky, které 

předkládal a stále předkládá pan Němeček, nejsou vypracované znalcem v oboru s odpovídající doložkou, 

nemají správnou vypovídací hodnotu a jsou už tím účelově zkreslené. Cena celé technologie je dle naších 

zjištění záměrně navýšena (resp. byla stanovena na základě zadání p. Němečka), jak ostatně potvrdil osobně i 

jeden ze znalců pana Němečka.  
 

Pro rychlé zorientování v dané situaci, uvádíme následující podstatné informace a fakta : 

1. Posudek Ing. Jiří Rauch, obor: stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby obytné, 

občanské se specializací ceny a odhady nemovitostí (upozorňuji, že technologie není 

nemovitost) 

Odhadní cena znalce: 16.743.258,- CZK  
 

Dle technického zhodnocení jiných odborníků však jsou rozvody na teplou vodu na hraně 

životnosti (detail viz níže) a technologie VS bez dalších okamžitých investic je pro TST a.s. 

nevyužitelná. Jediné alespoň trochu ekonomické řešení pro budoucí využití je následující.  

Přestat využívat  plastové trubky na teplou vodu a distribuci realizovat přes trubky na teplo 

při využití DPS, které je však do domů nutné nainstalovat (investice pro budoucího majitele 

rozvodů je cca 18 mil. CZK). To je možnost, jak využívat alespoň část teplovodů na dalších 

cca 20 let bez dalších/vyšších investic. To tedy znamená, že celá technologie VS a polovina 

trubek je pro budoucí dodávky tepla naprosto bezcenná. Dle znaleckého posudku Ing. Raucha 

má tato bezcenná část majetku hodnotu 9.568.475,- CZK, tj. tvoří 57% z celkové hodnoty. 

Proto doporučujeme technologickou část VS nekupovat, ale pouze pronajmout na období 

2-5 let s možností výpovědi, avšak za cenu obvyklou. 
 

2. Oproti tomu je k dispozici i „Odborné vyjádření znalce Ing. Gustav Hošťálek, obor 

stavebnictví, odvětví stavby energetických zařízení, specializace technologická/ energetická 

zařízení staveb + Ing. Vladimír Hůda, MBA, obor ekonomika, odvětví ceny a odhady 

nemovitostí“. 

Cena dle odborného vyjádření : 7.893.680,- CZK, tj. o 53% méně než dle znalce Ing. 

Raucha 

Z následujících důvodů tedy není nabízená cena adekvátní : 

• Značné odlišnosti v ceně (cca dvojnásobek) 

• Nepotřebné části technologie  
 

Je tedy důležité stanovit naprosto přesně obhajitelnou cenu a ta nutně musí odpovídat i ceně obvyklé, za 

kterou má smysl do tohoto majetku následně investovat. Znalec v oboru, jehož jméno padlo i na jednání na 

MPO a jenž je asi jediný v ČR schopný obsáhnout celou složitou problematiku přes svou specializaci, je Mgr. 

Ing. Vít Klein, PhD., obor: Ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace ceny energií a médií, paliv a 

vody, ceny energetických zařízení, Energetika, Stavebnictví – odvětví stavby energetických zařízení, 

Elektrotechnika. Tohoto znalce však pan Němeček pro nás z nepochopitelných důvodů neustále odmítá. 

V případě zájmu o odkup či pronájem technologií je nutné však tento odborný posudek vyhotovit a při 

stanovení ceny pak vycházet z něho. Aktuálně nabízená prodejní cena dle našeho názoru neodpovídá ceně 

v místě a čase obvyklé a může se jednat o úmyslné zkreslování hodnoty majetku a tedy uměle navýšené ceny.  
 

Další problém, který je silně negativně vnímán ze strany TST a.s. je i nesmyslný požadavek pana Němečka na 

případné uzavření nové „Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání“. Tento krok opět může vést 

k zakrývání vedlejších a tedy zbytečných nákladů spojených s „podivným podnikáním“ pana Němečka. Tedy 



 

Závěrečná zpráva předsedy představenstva pro akcionáře Teplárna Strakonice, a.s. 17 

to, o co po 3 roky usilovalo představenstva TST a.s., aby došlo k odkrytí celého mechanismu „podnikání“ 

pana Němečka na úkor TST a.s., a následnému nastavení transparentních cen by mohlo být opět „zakryto“ a 

zahrnuto do cen tepla pro ostatní zákazníky. S tím pochopitelně z principu transparentního přístupu a rovných 

cen nelze souhlasit.  
 

Nad rámec uvedeného také došlo k důkladnému technickému posouzení stavu a vyhodnocení celkové 

kompatibility systému s pohledu TST a.s.  
 

Teplárna je velmi dobře seznámena se stavem předmětných teplovodů a technologického vybavení 

výměníkových stanic. Z opatrnosti proto upozorňujeme na následující a opět notoricky známé skutečnosti. 

Vše je pochopitelně zcela prokazatelné a doložitelné.  
 

Základní nedostatky a budoucí problémy s technologií společnosti Paltop s.r.o.: 

• Rozvody pro topení  jsou více jak za polovinou své životnosti. 

• Rozvody pro teplou vodu jsou již na hraně životnosti nebo dokonce za svou životností. Pro udržení 

kvality dodávek a eliminaci ztrát, pak bude nutná jejich výměna v následujícím roce či dvou. 

Odhadované náklady na případnou výměnu jen této části jsou podle starých cen na úrovni 20 mil Kč 

(1286 m x 15000 Kč/m).  

o Pokud by nedošlo k výměně, je třeba si uvědomit, že posledních několik let již dochází k 

praskání těchto teplovodů a tím dochází k značným únikům (ztrátám) teplé vody a také 

zvýšené finanční zátěži při nutných opravách. Tyto škody nelze zatím přesně vyčíslit. 

o Současně s tím dochází k nucenému přerušení dodávek teplé vody po dobu opravy pro 

všechny zákazníky na daném okruhu. Tím dochází k poškozování dobrého jména TST a.s. 
 

Z výše uvedených důvodů proto nemohla TST a.s. akceptovat nabídku pana Němečka na odkup a následné 

převzetí jeho technologie a teplovodů. Je potřeba postupovat v tomto případě se zvýšenou opatrností před 

finálním rozhodnutím, zda uvedené technologie a rozvody odkoupit. Jediné provizorní řešení v případě 

odkupu technologie je uvedeno výše. To však také vyžaduje mimořádné zvýšené náklady.  
 

Stav teplovodů tedy rozhodně neodpovídá předkládané/vyčíslené částce.  
 

A dále v souvislosti s „cizí technologií“ je třeba zvážit následující okolnosti : 

• Patní měřidla jsou více než 20 let stará a je nutná jejich okamžitá výměna. S výměnou je spojená i 

úprava měřícího místa (převaření přírub, změna rozteče a dodržení uklidňujících délek měřidla). Tedy 

další více náklady, které pak ponese nový majitel. Jedná se řádově o 25000 Kč/kus. Celkem tedy další 

odhadované náklady v souvislosti s touto akcí jsou na úrovni 0,65 mil Kč (26 x 25000 Kč). 

• Ve výměníkových stanicích jsou také všechna zařízení značně zastaralá. Jakákoliv porucha znamená, 

že se musí poškozené zařízení koupit nové a stavebně i elektricky upravit (viz porucha oběhového 

čerpadla na VS Arch. Dubského – vadné čerpadlo společnosti Paltop bylo nahrazeno naším, již 

vyřazeným čerpadlem. Nová čerpadla mají zcela jinou stavební délku a nelze je tedy použít bez 

dalších úprav a nákladů). Tedy vzniká zde další technický problém, který generuje v budoucnu další 

náklady pro majitele zařízení. Nelze také přesně odhadnout celkové náklady na případnou údržbu 

tohoto starého systému v tomto stavu. 

o Pokud by nový majitel chtěl případně obejít zastaralý systém společnosti Paltop a vyřadit tak 

VS, musel by vybudovat v každém předávacím místě DPS, která se pohybuje na úrovni 

700tis kč/kus podle posledních aktualizovaných nabídek. Celkem se jedná o 26 kusů DPS 

v celkové částce 18,2 mil Kč. Viz návrh výše. 

• Regulace VS je realizována „jedinečným“ zastaralým systémem firmy Paltop nebo Energo. Ve VS 

Arch. Dubského však pracuje tento „výjimečný“ systém dokonce pouze v manuálním režimu.  

o Systém tedy dle našeho názoru neodpovídá moderním potřebám a v případě, že by snad chtěl 

nový majitel začlenit tento majetek do TST, pak opět mohou vznikat další více náklady, které 

už však půjdou na vrub novému majiteli či TST a tím opět dochází k finančnímu poškození 

akcionářů nebo případně nového majitele technologie. 

o Pokud by snad měl nový majitel (například město) zájem o to, aby TST převzala správu VS, 

je nutné vyměnit současnou regulaci za regulaci kompatibilní s tou v TST. Tímto se rozumí 

výměna celé strojní a elektro části. Odhadované náklady na tuto výměnu se pohybují na 

úrovni cca 500tis Kč za jednu VS. Celkem tyto náklady mohou přesáhnout 1,5mil.Kč. 

o Pokud by tuto technologii snad provozovala za úplatu například společnost Energo 

Strakonice s.r.o., pak již zcela postrádá smysl nákup technologie od společnosti Paltop s.r.o. 

• Věcná břemena na rozvody nejsou zřízena. To tedy opět zvyšuje riziko této investice. 
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Odhadované vícenáklady v souvislosti s touto investicí tedy pochopitelně výrazným způsobem mění pohled 

na celý projekt a každá koruna vydaná na víc pak negativně ovlivňuje celkovou návratnost.  
  

Dle názoru odborníků a vedení TST a.s. se tedy jeví jako zcela neadekvátní nakoupit tuto technologii za 

přemrštěnou cenu a tuto nesmyslnou cenu nelze obhájit ani v případě veřejného zájmu.  
 

Zbytečně dojde k zatížení rozpočtu nového majitele a je zcela irelevantní, zda je to TST a.s. nebo město. 
 

Takový postup je ekonomicky nesmyslný a to i v případě pouhé teoretické úvahy, že by snad mohlo dojít 

k vložení tohoto majetku akcionářem do majetku TST a.s.. Náklady se opět pouze přesunou ze společnosti 

Paltop s.r.o. na TST a.s., která však v tomto okamžiku potřebuje realizovat jiné projekty související 

s modernizací provozu a zajištění dodávek tepla pro své zákazníky.  

  

Upozorňujeme také na skutečnost, že ani u této varianty nelze vyloučit ani případné zahájení trestního stíhání 

v situaci, kdy by snad technologie nebyla pořízena za cenu v místě a čase obvyklou, ale za cenu, kterou si 

doslova diktuje p. Němeček, který operuje znaleckým posudkem, který není vyhotoven podle standardů 

znalcem z oboru. 
 

Pokud by však byla tato technologie pořízena za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znalcem v oboru, 

pak je tato varianta optimální a představuje rychlé a efektivní řešení. Na „odpovídající a férovou“ cenu však 

p. Němeček přistoupit nechce, jak ostatně i veřejně avizoval na jednání na MPO s náměstkem Nedělou. 
 

Dle našeho názoru je s ohledem na vývoj soudních sporů a souvisejících kauz z pohledu řádného hospodáře 

optimální pak už jen následující řešení: 

• Společnost Paltop s.r.o a bratři Němečkové si ponechají svou „zastaralou unikátní“ 

technologii a budou si ji dále provozovat pouze na své náklady 

• TST bude dodávat opět napřímo spřízněným společnostem pánů Němečků a ty budou dále 

přeprodávat konečným spotřebitelům za ceny, které jejich zákazník „unese“ 

• Vztah mezi TST a Energo zůstane po určitou dobu dodavatelsko-odběratelský, nicméně již 

bez sporných obchodních titulů. Tzn. TST bude topit a Energo bude muset platit.   

• TST bude i nadále usilovat o získání stavebního povolení, následně zrealizuje již připravené 

projekty a postaví nové rozvody + DPS 

• Realizace projektů TST vyřeší všechny problémy: nové rozvody, obchvat Němečka a zamezí 

se zmaření investice (náklady na projekt „vybudování teplovodů“ jsou ve výši 770.000,- 

CZK) 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba závěrem upozornit na fakt, že pokud jakýkoliv nový majitel odkoupí 

technologii společnosti Paltop s.r.o. a bude mít zájem ji dále samostatně provozovat, pak hrozí, že právě tento 

majitel bude zodpovědný za zbytečné a nesmyslné zvyšování ceny tepla v některých lokalitách města. Tento 

nový majitel tedy přebírá nevděčnou roli „překupníka“ a stává se opět „rukojmím“ pana Němečka, od kterého 

si pak bude pronajímat prostory pro umístění této „zastaralé technologie“ a ještě s ním bude muset uzavřít 

smlouvu na servis a provozování.  
 

Pokud by tak případně učinilo město jako většinový akcionář teplárny, je třeba zvážit s péčí řádného 

hospodáře, zda nebude docházet k neekonomickému odlivu veřejných prostředků směrem k soukromému 

subjektu. Stejně tomu je i v případě možné úvahy o budoucím převodu nově nabytého majetku z města na 

TST. V tomto případě bude možné akceptovat pouze převod energetického rozvodného zařízení (rozvody 

tepla). Další části, jako jsou pozemky a vybavení VS jsou z hlediska TST nepotřebné a tudíž by to nemohlo 

být předmětem převodu z města na TST. Opačný postup by pak byl v rozporu s péčí řádného hospodáře ze 

strany TST. 
 

V obou případech tedy odkup technologie za přemrštěné ceny může znamenat vysoké riziko osobní 

zodpovědnosti spojenou s trestním oznámení na konkrétní odpovědné osoby. 
 

Ve Strakonicích dne 30.4. 2022 

 

 

  Ing. Pavel Hřídel 

         předseda představenstva
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