
 

TEPLO Kopřivnice s.r.o. 
 

Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21, IČ 267 89 264  

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 

Kopřivnice, 4. března 2013 

Společnosti TEPLO Kopřivnice a KOMTERMEM jednají o možné 

spolupráci 
 

 

Společnost TEPLO Kopřivnice jedná o možné spolupráci se stávajícím výrobcem a 

dodavatelem tepla společností KOMTERM na realizaci projektu „Modernizace centrálního 

zásobování teplem (CZT) Kopřivnici“, který obsahuje modernizaci tepelných sítí, výstavbu 

tepelného zdroje na zemní plyn a výstavbu kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET). 

Jednání byla obnovena na konci loňského roku a v současné době existuje reálná možnost se 

dohodnout na vzájemné spolupráci. 

V minulosti bylo základním problémem, že stávající cena dodávaného tepla od společnosti 

KOMTERM neumožňovala realizaci projektu „Modernizace CZT v Kopřivnici“ bez významného 

dopadu na cenu tepla pro konečné odběratele. Vzhledem k tomu, že společnost KOMTERM 

plánuje výstavbu nového tepelného zdroje využívajícího obnovitelné zdroje energie (OZE) 

otevřela se nová možnost vzájemné spolupráce. KOMTERM garantuje, že cena tepla 

z nového zdroje na OZE bude v cenové úrovni nakupovaného zemního plynu. Tato 

skutečnost znamená, že TEPLO Kopřivnice je schopno dostát svému deklarovanému závazku 

snížení finančních nákladů spojených s dodávkou tepelné energie pro konečné spotřebitele v 

rámci realizace projektu. Na základě společných jednání se nabízejí nové možnosti 

optimalizace původního projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“. Jedná se zejména o 

optimalizaci potrubních tras, posouzení investic do nového tepleného zdroje a v neposlední 

řadě optimalizace provozu KVET. 

Uvedené skutečnosti mají významný vliv na původní obsah zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby. Po jednání s jednotlivými uchazeči bylo ze strany těchto uchazečů sděleno, že 

neuzavřou smlouvu o dílo dle původního zadání projektu. Tato skutečnost znamená, že 

TEPLO Kopřivnice bylo nuceno původní zadávací řízení zrušit. V současné době se finalizují 

práce na vypsání nového zadávacího řízení obsahující optimalizované parametry ve vazbě na 

probíhající jednání s KOMTERMEM. Původní termín zahájení prací v 03/2013 je tak nezbytné 

posunout o čas potřebný na uskutečnění nového zadávacího řízení. Zahájení prací se tak 

posouvá na 08 -09/2013, ale původní záměr zahájit dodávky tepla z nové soustavy v roce 

2014 se nemění, pouze se posunuje  termín zahájení provozu na konec roku 2014. Od 

nového výběrového řízení očekáváme částečné snížení výše investice, které se samozřejmě 

pozitivně projeví v konečné ceně tepla a přispěje k její stabilizaci. 
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