






























Název firmy  Cena za GJ  Roční nájemné  

Cena za 51% podíl 

Česká kapitálová    

429 Kč 13 200 000 Kč 15 500 000 Kč 

EVČ    

439 Kč 12 300 000 Kč 10 000 000 Kč 

TENZA  4 000 000  

439 Kč 4 000 000 Kč 9 000 000 Kč 

ČKD Kutná Hora    

491 Kč 8 000 000 Kč 9 000 000 Kč 

Energie AG    

439 Kč 12 000 000 Kč 15 000 000 Kč 

Oaza – energo    398 Kč 2 000 000 Kč 9 000 000 Kč 













Ohlédnutí za vývojem KH Tebis s.r.o. v letech 2006 – 2012 

Únor 2006 Záměr vybudovat kombinovaný zdroj na  
  biomasu (slámu) na Hloušce (Gajdoš) 
Září 2006 Usnesení ZM Kutná Hora o výběru  
  strategického partnera pro KH TEBIS s.r.o 
Říjen 2006 Volby do zastupitelstva obce Kutná Hora, 
  znovu zvolen starosta I. Šalátek 
Únor 2007 Vyhlášeno výběrové řízení na prodej 51% 
  podílu v KH TEBIS s.r.o. 
 
Přičemž ve schopnosti garantovat odběratelům dlouhodobě cenu za 1 GJ, uspěla 
podle hodnotící tabulky jednoznačně Česká kapitálová společnost. Ta nabídla také 
nejvyšší objem investic do majetku městské teplárny. Ceny jsou uvedeny v Kč. 
A po realizaci investice by měli mít i dlouhodobě garantovanou cenu tepla,“ sdělil 
Martin Zikmund z České kapitálové společnosti. Ve své nabídce tedy přišli s 
okamžitou garancí ceny 429 korun za gigajoul a později s poklesem až na čtyři 
stovky, které by dosáhli po zavedení technologie zplynování odpadů. Tato cena by 
se postupně v osmém roce po vstupu do KH Tebis dostala na stávající úroveň, tedy 
439 korun. 



Ohlédnutí za vývojem KH Tebis s.r.o. v letech 2006 – 2012 

Červen 2007  Lidé odmítají platit za teplo s  
   každým účtem více a více... 
 

V politickém spektru však bývá v Kutné Hoře někdy problém získat převahu, a 
proto by mohla nastat i situace, že nepadne končené rozhodnutí. „Jednou 
zastupitelstvo odsouhlasilo vstup strategického partnera a odsouhlasilo i 
vyhlášení výběrového řízení, které proběhlo. Chtěl bych potom znát důvody, 
téměř bych řekl zákonné. Kredit města by tím mohl být poškozen,“ 
okomentoval tuto variantu na dotaz Deníku starosta Šalátek. 

 

Město přitom potřebuje především zainvestovat do zařízení k výrobě tepla a 
technologie, která by nahradila stále se zdražující zemní plyn. 



Ohlédnutí za vývojem KH Tebis s.r.o. v letech 2006 – 2012 

Listopad 2007 Elektrárna na ČKD "Sláma" podána žádost o vydání  
  rozhodnutí o umístění a provedení stavby 

Leden 2008 Smlouva mezi městem a vítězem výběrového řízení nebyla 
  uzavřena: "chybí garance" 

Únor 2008 Elektrárna na ČKD "Sláma" vydáno rozhodnutí o umístění 
  stavby ve společném stavebním a územním řízení 

Únor 2008 Elektrárna na ČKD "Sláma" nabytí právní moci stavebního 
  povolení 

Květen 2008 Zastupitel Z. Dvořák navrhuje zrušení usnesení O výběru 
  strategického partnera a navrhuje snížení nájemné na 6mil. 

Leden 2009 Zastupitelé odvolali místostarostu T. Benadu, zvolen  
  Zimmermann 

Leden 2009 ZM Kutná Hora zrušilo poptávkové řízení na prodej podílu v 
  KH TEBIS s.r.o. 



Ohlédnutí za vývojem KH Tebis s.r.o. v letech 2006 – 2012 

Březen 2009 Tým odborníků byl pověřen: "předložením návrhů dalšího 
  provozování TEBISU, hledají se alternativní zdroje energie" 

Září 2009 Energetický audit 

  (Optimalizace provozování CZT v Kutné Hoře) 

Prosinec 2009 Nutnost propojení okrsků CZT Hlouška a Šipší 

  (Gajdoš, Zimmermann) 

Únor 2010 Elektrárna na ČKD "Sláma" oznámení zahájení výstavby 

Září 2010 Projekt propojení kotelen zametli pod sůl, rozpočet totiž 
  neúměrně narostl... 

 

„O propojení kotelen městské teplárny Tebis se usilovalo již v roce 1998, kdy 
došlo k vypracování projektové dokumentace. V lednu letošního roku 
kutnohorští zastupitelé na svém zasedání schválili uvolnění částky 10,7 
milionů korun na propojení okruhů kotelen Šipší a Hlouška. I. Šalátek doplnil: 
„Ukázalo se, že tudy cesta nevede. Nechť si o tom rozhodne nové 
zastupitelstvo.“ 

 



Říjen 2010 Volby do zastupitelstva obce Kutná Hora, zvolen starosta I. 
  Šanc 

Březen 2011 Dokument Principy spolupráce s EC Kutná Hora s.r.o. a 
  několik prvních verzí návrhu smlouvy 

Září 2011 Elektrárna na ČKD "Sláma" povolení zkušebního provozu 
  stavby 

Říjen 2011 V Kutné Hoře začnou topit biomasou, vedení města slibuje 
  výhodnější cenu tepla... 
„Tento přechod pro nás bude obnášet vybudování propojení dvou okruhů, které vytápí kutnohorská sídliště a 
zhotovení roury od ČKD k Tebisu,“ popisoval kutnohorský starosta Šanc a pokračoval: „Vybudování roury bude 
investovat dodavatel. Propojení dvou okruhů je předběžně vyčísleno na pětadvacet milionů korun, ale existuje 
možnost jej financovat jinak, než přímo z rozpočtu města,“ 

Duben 2012 Petice I. Šalátka, J. Cihláře a M. Suchánka za vyhlášení 
  výběrového řízení na dodavatele tepla... 
"Nikdo nemůže město donutit k odběru tepla z elektrárny, pokud jej bude schopno vyrábět v Tebisu levněji. 
Rada města ve středu 4. dubna 2012 na svém zasedání obdržela z rukou Ivo Šalátka nabídku, která dorovnává 
cenovou nabídku elektrárny. Stačilo prohledat několik stran internetu a pár telefonických rozhovorů. Tato 
společnost požaduje veřejnou soutěž. Co se stane s cenou tepla od EC Kutná Hora, pokud se takové společnosti 
zapojí do soutěže?" 

Květen 2012 Podepsána smlouva O dodávce teplené energie mezi EC KH 
  a KH Tebis 

Září 2012 Elektrárna na ČKD "Sláma" vydán kolaudační souhlas  







*UOHSX004EZMX* UOHSX004EZMX 
Číslo jednací: Vyřizuje: V Brně dne: ÚOHS-P402/2012/VZ-13820/2012/730/DBa Mgr. Bartoň 24.7.2012 
 
Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při 
zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, přezkoumal na základě přijatého podnětu Váš postup při zadávání veřejné zakázky 
na dodávku tepelné energie. V podnětu stěžovatel namítá, že jste zadali veřejnou zakázku bez výběrového řízení. Úřad si od Vás 
vyžádal veškerou dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. Vykonává-li podle ustanovení § 2 odst. 7 
zákona veřejný zadavatel jednu či více relevantních činností podle § 4 zákona, platí pro něj ustanovení zákona vztahující se na 
sektorového zadavatele za předpokladu, že veřejná zakázka má být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Podle 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona se relevantní činností pro účely tohoto zákona v odvětví teplárenství rozumí 
poskytování nebo provozování rozvodného tepelného zařízení určeného k poskytování tepelné energie odběratelům.  

K Vašemu postupu v šetřené veřejné zakázce Úřad uvádí následující. Podle ustanovení § 2 odst. 7 zákona pro 
zadavatele platí ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele, neboť předmětná veřejná zakázka 
byla zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona. 
Podle ustanovení § 19 odst. 2 písm. d) zákona se tento zákon nevztahuje na zadávání nadlimitních veřejných 
zakázek sektorovým zadavatelem, jestliže jde o veřejné zakázky na dodávku energie nebo paliv pro výrobu 
energie. Vzhledem k tomu, že předmětem veřejné zakázky je právě dodávka tepelné energie, mohl zadavatel 
využít výše uvedené výjimky a při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupovat podle zákona. 
 
Úřad přezkoumal zadání veřejné zakázky v celém rozsahu a s odkazem na výše uvedené skutečnosti konstatuje, 
že v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, což však do budoucna 
nevylučuje možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové skutečnosti.  



*UOHSX004KM93* UOHSX004KM93 Mgr. Milan Bumbálek odbor veřejné podpory, ředitel 
Číslo jednací: Vyřizuje: Brno 5.10.2012 ÚOHS-P850/2012-17422/2012/420/TEh Mgr. Ehrenberger 
 
Vážený pane Koubský, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) na základě námitky podané dne 30. 7. 2012 proti 
výsledku šetření Úřadu o veřejné zakázce zahájil šetření o údajné protiprávní veřejné podpoře. 
 
Podle vyjádření stěžovatele se Úřad ve výsledku svého šetření o veřejné zakázce nezabýval nedovoleným zvýhodněním a 
podporou společnosti EC Kutná Hora s.r.o. ve formě převzetí zákonné povinnosti výstavby technologie na dodávku energie 
společností KH TEBIS s.r.o., jež je 100 % vlastněnou společností Města Kutná Hora. Dále stěžovatel uvedl, že závazek společnosti 
KH TEBIS s.r.o. investovat cca 25mil. Kč do propojení dvou sídlišť, dalo dodavateli možnost a konkurenční výhodu dodávat energii 
v podstatně větším objemu a opticky za výhodnější cenu, než by tomu tak bylo bez této investice. 
 
Z uvedeného stěžovatel usoudil, že došlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory ze strany společnosti KH TEBIS s.r.o. V této 
věci se Úřad na Vaši společnost obrátil dopisem ze dne 23. 8. 2012 se žádostí o vyjádření a o předložení případných dalších 
podkladů, který by pomohly Úřadu podnět řádně prošetřit. Dne 14. 9. 2012 Úřad obdržel Vaši odpověď.  

Na základě všech Úřadu dostupných informací, je Úřad názoru, že společnosti EC Kutná Hora s.r.o. nebyla 
poskytnuta nedovolená veřejná podpora, jelikož vynaloženou investici (nutnou k úpravě odběrných tepelných 
zařízení při změně vyvolané rozhodnutím odběratele začít odebírat tepelnou energii vyrobenou spalováním 
rostlinné biomasy) má v souladu se zákonem nést na svůj náklad ten, kdo potřebu změn vyvolal, tedy 
společnost KH TEBIS s.r.o. Jelikož má toto ustanovení obecnou povahu, tzn. vztahuje se na všechny odběratele 
stejně bez rozdílu, nebude zřejmě taková investice zakládat veřejnou podporu z důvodu vyloučení jednoho z 
definičních znaků veřejné podpory (selektivity).  


