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1. Rozdělení biopaliv
1.1. Kategorie O1
 Cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské
výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly
technologickou úpravou
 Cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní
půdu, jejich hmota je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich
vyrobená.

1.2. Kategorie O2
 zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm,
biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování,
hroubí do délky 1 metru, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové
produkty jejího zpracování, biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek,
dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí,
rozvodů elektřiny apod., biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená a vedlejší a
zbytkové produkty jejich zpracování, jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj
vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování,
 použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálu,
dřevěné obaly, při splněné ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a
vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování.

Do Žatecké teplárenské, a.s. je možné dodávat pouze kategorii O2.
 V případě, že v průběhu realizace dodávek v období 2021 - 2025 dojde ke
změně znění legislativy např. ve specifikaci zbytkové těžby dřeva apod., bude
přípustné dodavateli dodávat palivo v souladu s aktualizovaným zněním
kategorizace. Zároveň nesmí dojít ke změně požadované kategorizace, tj. ke
změně kategorie O2. Zadavatel upozorňuje, že kategorizace paliva ovlivňuje
ekonomické parametry provozu.
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2. Technické parametry biopaliv
2.1

Sortimenty dřevní štěpky

 Zelená štěpka (lesní) – štěpka získaná ze zbytků po lesní těžbě. Lze v ní
nalézt nejen části drobných větví, ale také listí, případně jehličí. Obsah dřeva
více než 55% a zelené hmoty a hrabanky max. do 45% (z toho hrabanky max.
do 20 %).
 Hnědá štěpka – štěpka získaná ze zbytkových částí kmenů, větví s minimem
listí a jehličí. Obsah dřeva více než 70% a hrabanky včetně kůry max. do 30%
(Obsah kůry v hrabance max. do 15%. Kůra bez známek rozkladu a prachu a
písků).
 Bílá štěpka znehodnocená – použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze
dřeva a dřevěných materiálu, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků,
biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování.
Štěpka získaná ze zbytků odkorněného dříví, z odřezků při pilařské výrobě
nevhodná pro další zpracování. Obsahuje nepatrné množství kůry.

2.2







Kvalitativní požadavky

Velikost frakce 30 – 150 mm (ojediněle kusy dřeva až do průměru 100 mm) .
Obsah vody 8 – 55 %.
Sypná hmotnost 160 – 350 kg/m3.
Výhřevnost 7 -15 GJ/t.
Obsah popelovin v bezvodém vzorku 1 – 5 %.
Při nedodržení uvedených parametrů je ŽT, a.s. oprávněna dodávku vrátit na
náklady dodavatele, nebo požadovat slevu z dodávky dle smlouvy.

2.3

Nepřípustné vady

 V jednotlivých dodávkách se nepřipouští přítomnost cizích látek, zeminy,
písku, různých minerálů a kamenů, zbytků vázacích drátů, ocelových částí
apod.
 Nepřípustné jakékoli příměsi plastů na bázi chloru (PVC) a kovové části.
 Příměs kusového sněhu a ledu je nepřípustná, připouští se pouze námraza a
sníh vzniklá při dodávce (transportu).
 Nesmí být použité podzemní části rostlin a kmenů.
 Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné chemické látky (např. barvou
natřené, impregnované chemickými přípravky, apod.).
 Při nedodržení uvedených podmínek nebudou dodávky převzaty a budou
reklamovány jako vadné v důsledku dodání jiného zboží. Dodávky budou
vráceny vykonavatelem vstupní kontroly při přejímce biopaliv zpět dodavateli
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nevyložené (případně na náklady dodavatele naložené) v důsledku
odstoupení kupujícího od smlouvy v rozsahu vadné dodávky.
 Pokud budou nepřípustné vady zjištěny až po manipulaci s dodaným
materiálem, např. nadrozměry nebo nepovolené příměsi uvnitř dodávky
štěpky, budou reklamovány po převzetí a případně naloženy na náklady
dodavatele.

3. Přejímka dřevní štěpky
3.1

Způsob dopravy, místo a způsob plnění

Dřevní štěpka bude dodávána v nákladních autech. V jedné dodávce bude
pouze jeden druh dřevní štěpky. Přejímka bude probíhat v topné sezóně nepřetržitě,
mimo topnou sezónu v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.
Mimo tuto dobu po telefonické dohodě s pracovníkem zajišťujícím nákup dřevní
štěpky. Zahájení a ukončení topné sezóny oznámí odběratel. Dodavatel je povinen
plnit dodávky dle stanoveného harmonogramu, popř. po emailové dohodě
s pracovníkem zajišťujícím nákup dřevní štěpky. Dodavatel je povinen určit
odpovědnou kontaktní osobu pro sjednávání dodávek, oprávněnou jednat za
dodavatele buď přímo nebo na základě doložení plné moci.

3.2

Příjem dřevní štěpky

Každá dodávka paliva bude nejprve zvážena na váze v areálu výtopny. Po
vjezdu do areálu výtopny předá řidič vozidla doklady k dodávce pracovníkovi
provádějícímu přejímku dřevní štěpky. Dodavatel seznámí každého řidiče, který bude
navážet štěpku, s dopravním řádem odběratele. Pověřený pracovník provede
kontrolu dodávky a dodacího listu, který potvrdí po přejímce a zvážení při odjezdu
vozidla svým jménem a podpisem a kopii předá řidiči vozidla. Ten na místě k tomu
určeném nebo na místě, které při přejímce upřesní pracovník provádějící přejímku
štěpky, vyloží dodávku dřevní štěpky. Z každé dodávky odebere pracovník
provádějící přejímku vzorek, který bude předán do laboratoře ke stanovení vlhkosti a
výhřevnosti dodaného paliva. Na vážní lístek doplní posouzení jakosti dodávky či jiné
okolnosti přejímky. Kupujícím změřené a zjištěné hodnoty budou respektovány jako
podklad pro fakturaci. Pokud vznikne podezření na nekvalitní palivo (vysoká váha
dodávky v kamionu, vysoká vlhkost, délka frakce apod.) pracovník přejímky
kontaktuje pracovníka zajišťujícího dodávky biopaliva a dohodnou způsob řešení.
Dodávka s podezřením na špatnou kvalitu biopaliva bude složena dle kapacitních
možností ŽT, a.s. mimo skládku paliva (následně dle rozboru se řeší způsob
reklamace) nebo se dodávka nepřevezme (nevyloží).
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Doklady nutné k převzetí dodávky

K převzetí dodávky je nutné předložit dodací list s těmito náležitostmi:







Název dodávající firmy
Označení dopravního prostředku
Číslo dodacího listu
Obchodní název a kategorie biopaliva
Datum expedice
V případě vážení mimo areál výtopny Perč je nutno předat i vážní lístek, což
platí pouze v případě poruchy váhy kupujícího. Poruchu případně oznámí
pověřená osoba kupujícího.

4. Alternativní přejímka
V případě, že nebude z dodávky odebrán vzorek, bude pro potřeby fakturace
použita hodnota výhřevnosti vypočtená z posledních 10 dodávek biopaliva stejného
sortimentu a dodavatele. Tento postup se užije i v případě, že bude stanovena
extrémní nereálná hodnota. Přejímku paliva, odběr vzorků a jejich rozbory provádí
osoby kvalifikované, které se při své činnosti řídí pokyny Technických podmínek
přejímky biopaliv. Pracovníci provádějící přejímku a hodnocení kvality dřevní štěpky
jsou pravidelně proškolováni z metodik a pokynů pro příjem a hodnocení dřevní
štěpky.

5. Reklamace a odpovědnost za zboží
V případě nepřevzetí dodávky z důvodu neodpovídající kvality nebo
chybějících či nesprávných dokladů bude tato dodávka zpětně naložena na náklady
dodavatele a vrácena zpět, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou na slevě
paliva. Reklamace nevyhovující dodávky biopaliva se řídí podmínkami sjednanými v
kupní smlouvě. Reklamace musí obsahovat:





druh biopaliva - sortiment
specifikaci reklamovaných závad
datum dodání
označení přepravního prostředku (SPZ), ve kterém bylo zboží dodáno

6. Ostatní ujednání
Všichni pracovníci dodavatele účastnící se dodávky biopaliv na skládku
biopaliv v areálu společnosti jsou povinni dodržovat obecně závazné bezpečnostní
předpisy a z nich vycházející vnitřní směrnice a nařízení k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jedná se především o přísné dodržování
zákazu kouření v areálu ŽT, a.s. Vzhledem k vysoké frekvenci osob a vozidel je
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nutné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu jak pracovníků, tak i vozidel
dodavatele. Dále je nezbytné dodržovat také Havarijní plán pro nakládání s ropnými
a jinými závadnými látkami, s nimiž byl dodavatel seznámen při podpisu smlouvy a
odpovídá za jejich dodržování svými zaměstnanci a všemi obchodními partnery.
V případě porušení těchto povinností se dodavatel zavazuje ŽT a.s. uhradit
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností
vyplývajících z tohoto ujednání bez dotčení práva na náhradu škody.

V……………………. Dne………………….

…………………………………………………………
Podpis a razítko uchazeče
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