
Energetický regulační úřad 
rozhodl: předběžně bude teplo 
za 650 Kč/GJ

Část odběratelů, kteří dosud nepodepsali s Teplárnou 
Liberec  smlouvu  o dodávkách  tepla  od  1.1.2009, 
požádali  Energetický  regulační  úřad  o  stanovisko. 
Ten předběžně rozhodl o zálohové ceně za teplo ve 
výši 650 Kč/GJ s DPH.

Celkem asi  4000  domácnostem ještě  před  několika  dny 
hrozilo omezení dodávek tepla a teplé vody. Jejich zástupci 
totiž dosud nemají  podepsané řádné smlouvy o dodávce 
tepla  od 1.1.2009  a  zákon  dodavateli  výslovně  nařizuje 
dodávat jen na základě řádné písemné smlouvy. 

Teplárna Liberec tyto odběratele vyzvala, aby se s podněty 
obrátili  k Energetickému  regulačnímu  úřadu.  „Čas  běžel 
a museli  jsme  provést  nějaká  opatření.  Teplo  chceme 
dodávat. Ovšem není to možné, pokud nejsou s odběrateli  
podepsány  smlouvy,“ vysvětluje  místopředseda 
představenstva Teplárny Liberec Tomáš Balcar. 

Celkem se s podněty k Energetickému regulačnímu úřadu 
obrátila většina těchto zástupců odběratelů.  Energetický 
regulační úřad podněty odběratelů přijal a rozhodl, že:

1. Teplárna  Liberec  je  povinna  počínaje  dnem 
1. ledna 2009 dodávat odběratelům tepelnou 
energii za zálohovou cenu 650 Kč/GJ s DPH.

2. Odběratelé  jsou  povinni  platit  společnosti 
Teplárna  Liberec  za  odebranou  tepelnou 
energii zálohovou cenu 650 Kč/GJ s DPH.

Toto  nařízení  je  předběžným  opatřením.  Energetický 
regulační úřad se k němu rozhodl preventivně, neboť není 
jisté,  že  bude  do  1.1.2009  vykonatelné  prvoinstanční 
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rozhodnutí  ve  věci  sporu  mezi  odběrateli  a  Teplárnou 
Liberec. 

Vedení  Teplárny  Liberec  prozatímní  opatření  ERÚ  vítá. 
„Naším zájmem je dodávat domácnostem teplo. Nechceme 
v zimním  období  přidělávat  lidem  starosti,“ říká  Tomáš 
Balcar. Podle něj je cena určená Energetickým regulačním 
úřadem přijatelná.  „V případě, že bychom dodávali teplo 
bez existujících smluv, tak by se Teplárna Liberec každý 
den  dostávala  do  ztráty  několika  stovek  tisíc  korun  a 
vystavovala  by  se  tvrdým  sankcím,“ vysvětluje  Tomáš 
Balcar. 

Cena určená ERÚ je zhruba stejná, jako cena, za kterou 
bude  Teplárna  Liberec  dodávat  teplo  od  1.1.2009  všem 
odběratelům, a je na průměrné úrovni v porovnání s jinými 
městy v ČR. Srovnatelnost ceny určené ERÚ s cenou běžně 
nabízenou Teplárnou Liberec  není  náhodná.  Potvrzuje  se 
tím správná cenová politika Teplárny Liberec. 

Dlouhotrvajícím  bodem  sváru  je  zavedení  principu 
dvousložkového účtování ceny zákazníkům. Tento systém 
může přinést určité komplikace při měsíčním zúčtování, ale 
většina zákazníků má s teplárnou sjednány měsíční zálohy, 
které  jsou  bezproblémové.  V konečném důsledku  přináší 
systém, kdy zákazník svým jednáním a chováním přímo 
ovlivňuje nejen spotřebu tepla, jak tomu bylo už dříve, ale 
hlavně i cenu tepla, nesporné výhody. Teplárna Liberec se 
domnívá,  že  zejména  tento  krok  zůstal  pro  řadu 
spoluobčanů nepochopen, a proto i odmítnut.

Teplárna  Liberec  se  již  několik  měsíců  snaží  všem 
odběratelům vysvětlit své argumenty: 

1. Princip  vícesložkového  zúčtování  je  běžně 
zavedeným způsobem zúčtování u většiny energií. 
Teplárna Liberec následuje zaběhnutý trend. Cílem 
zavedení  dvousložkové  ceny  je  maximální 
zprůhlednění výše zúčtování pro odběratele. 

2. Teplárna  Liberec  bude  mít  od  1.1.2009  ceny 
o zhruba  44  Kč/GJ  nižší  než  doposud.  Průměrná 
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domácnost v Liberci tak ušetří až 1500 korun za rok 
a tento pohyb ceny si může jednoduše zkontrolovat 
právě díky dvousložkové ceně.

Podepsat nové smlouvy s Teplárnou Liberec již přišlo 
na 20 odběratelů. Ze 160 smluvních vztahů, které k 
31.12.2008  skončí,  však  k  řešení  ještě  mnozí 
odběratelé nepodnikli žádné kroky. Teplárna Liberec 
je  tak  opětovně  vyzývá,  aby  situaci  řešili  buď 
podpisem  smlouvy  s teplárnou,  nebo  podáním 
podnětu  u  Energetického  regulačního  úřadu. 
„Energetický  regulační  úřad  rozhodl,  avšak  jeho 
rozhodnutí je vždy pro konkrétního odběratele, který 
se  na  něj  obrátil.  Všechny  odběratele  jsme 
opakovaně  kontaktovali,  avšak  mnozí  své  smluvní 
vztahy  nadále  nijak  neřeší  a  nemají  tak  pro 
domácnosti od 1.1.2009 zajištěny dodávky tepla ani 
teplé užitkové vody,“ dodal  Tomáš Balcar.  Kterých 
domů  se  tato  situace  týká,  si  mohou  všichni 
uživatelé  internetu  ověřit  na  stránkách  Teplárny 
Liberec www.tlib.mvv.cz.  

- KONEC – 
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