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DOTAZY
Objekt č.4 – ZŠ Kladenská (A4) + Objekt č.6 – ZŠ Školní (A6)
1. U objektů A4 a A6 došlo v cca polovině roku 2015 ke změně energetických vstupů pro
vytápění a přípravu TV ze zemního plynu na dodávku tepla. Od roku 2016 je tedy
spotřeba pro vytápění a přípravu TV dodávkou tepla. V příloze ZD v tabulce
03_P2_Tabulka TE údajů_fin je pro tyto objekty počítán pro roky 2018-2027 jako
základ spotřeba zemního plynu i tepla, ze které se má počítat úspora, což neodpovídá
současné situaci. Může uchazeč u těchto objektů vycházet z toho, že referenční
spotřeba tepla v GJ je součet buněk E13+E14 a referenční cena v Kč/GJ je poměr
buněk E17/E13?
Sportovní hala (A7)
2. U objektů A4 došlo v cca polovině roku 2015 ke změně energetických vstupů pro
vytápění a přípravu TV ze zemního plynu na dodávku tepla. Spotřeba zemního plynu
pro kotelnu v objektu A7 je pro referenční rok počítána pouze do 07/2015. Objekt A7
by měl odebírat teplo z objektu A4, ale také zemní plyn pro kotelnu v objektu A7.
Nechybí tak u objektu A7 ve spotřebách referenčního roku údaj o spotřebě zemního
plynu pro kotelnu v objektu A7 pro období 1.7. - 31.12.2015?

ODPOVĚDI
1. Ano, u zmíněných objektů A4 a A7 vycházejte z toho, že referenční spotřeba v GJ je
součet buněk E133E14 a referenční cena je poměr buněk E17/E13. U objektu A4 byla
upravena výchozí hodnota spotřeby plynu. Upravené údaje o nákladech jsou uvedeny
v příloze.
2. Objekt A7 - ve spotřebách referenčního roku chyběl údaj o spotřebě zemního plynu
pro kotelnu v objektu A7 pro období 1.7. - 31.12.2015. Byl doplněn. Upravená
referenční spotřeba je uvedena v příloze.

Přílohy:
Příloha ZD č. 2_Tabulka TE údajů_Přelouč_revize.xls

V Praze dne 4. 1. 2017
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