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Teplárna Liberec žaluje město kvůli neplnění smlouvy 

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec dnes schválilo podání 

žaloby na město Liberec, kterou se domáhá splnění závazků ze smlouvy 

mezi teplárnou a jejími akcionáři. Snížená cena tepla byla podmíněna 

vložením majetku, kterému se dnes město Liberec brání. Město na valné 

hromadě opětovně neschválilo projekt GreenNet a tím ohrozilo získání 

devadesátimiliónové dotace na jeho vybudování. Současně se novým 

členem vyjednávacího týmu za Teplárnu Liberec a zároveň 

místopředsedou představenstva společnosti stal Ing. Jaroslav 

Pantůček.  

„Žalobu jsme dnes podali ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem a zahájení 

soudního jednání očekáváme v březnu nebo dubnu tohoto roku,“ řekl 

Pantůček. Žalobou se Teplárna Liberec domáhá splnění podmínek smlouvy, 

na základě které byly v roce 2015 sníženy ceny tepla pro obyvatele Liberce o 

15 %. Předžalobní výzvu obdrželo vedení města v polovině října loňského 

roku a termín pro splnění podmínek smlouvy vypršel v polovině prosince.  

Neschválení podnikatelské koncepce na dnešní valné hromadě významně 

ohrožuje projekt GreenNet, a to i přesto, že koncepci zástupci města  

v představenstvu schválili již loni na srpnovém zasedání představenstva. 

Vymístění parovodu z Nisy a kompletní rekonstrukce parovodní větvě do 

Pavlovic čeká na brzké potvrzení dotace ve výši až 90 miliónů korun.  

Podle Pantůčka mělo město dostatek času na reakci a splnění podmínek 

smlouvy. „Podání žaloby ale nemůžeme odkládat. Je to naše pojistka pro 

případ, že se nedohodneme a město smlouvu nesplní. Finální řešení sporu 

musí přijít co nejdříve, ať již dohodou nebo soudním rozhodnutím. Splnění 

smlouvy je jediná cesta, jak může Teplárna dodržet své závazky vůči 

odběratelům tepla a udržet dlouhodobě snížené ceny tepla,“ řekl Pantůček.  

Ing. Jaroslav Pantůček je novým místopředsedou představenstva Teplárny 

Liberec, zodpovědným za celkové řízení, strategii, finance a obchod. Naváže 

tak na činnost Ing. Jitky Holčákové, MBA, která se loučí s pracovní kariérou. 

Jaroslav Pantůček má se strategickým vyjednáváním rozsáhlé zkušenosti. 

Dříve pracoval ve vrcholových pozicích ve společnostech Česká spořitelna, 

MERO ČR a před nástupem do skupiny MVV Energie CZ jako předseda 

představenstva a generální ředitel UniControls a.s. Vystudoval VŠE v Praze, 

obor ekonomika průmyslu. 

Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct tisíc libereckých domácností, desítku 

průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem 

zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ 

patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř 

výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití 

odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí. 

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti 

městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách  

a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení 

plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná 

energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná 

(kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu. 
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