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Konfrontační přístup či věcná jednání?
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Dle informací z tisku ze dne 12. prosince 2009 vznikne či již
vzniklo občanské sdružení DOST!, jehož cílem by měla být
„spravedlivá cena tepla“. Toto účelově zřízené a především
politicky motivované občanské sdružení považuje Teplárna
Liberec za nástupce iniciativy Teplo za 399, 90!, s níž je
s největší pravděpodobností i personálně propojené. Není
zřejmé, zda motivem ke vzniku takového sdružení je snaha o
věcná jednání s dodavateli tepla v ČR či se pravděpodobně
jedná pouze o konfrontační přístup jeho politicky
motivovaných členů. Teplárna Liberec, a.s., pro ochranu svých
zákazníků a v konečném důsledku i ochranu obyvatel České
republiky využívajících systému centrálního zásobování
teplem považuje za důležité provést prohlášení a upozornit na
mnohá mediálně zneužitá a chybně interpretovaná fakta.
Teplárna Liberec se obává, že soudní spor, jež vznikl mezi ní a
některými zástupci jejích odběratelů v Liberci, a především dohoda
o jeho ukončení, bude pro nově vzniklé sdružení chybně a účelově
využíván jako kauza precedentní, pro jeho další iniciativy a ve
svém důsledku i pro ostatní zákazníky výrobců tepla na území
České republiky. Situaci v Liberci dali vzniknout někteří zástupci
odběratelů, resp. ti s politickými ambicemi, a to nikoliv v zájmu
ochrany zákazníka, ale především právě pro vlastní profilaci
v médiích a svůj vlastní politický prospěch. Spor s těmito zástupci
odběratelů však nevznikl z důvodu výše ceny tepelné energie.
Spor mezi Teplárnou Liberec jako dodavatelem a zástupci
odběratelů prezentujícími asi 18% všech dodávek tepla vznikl
v roce 2007 především z důvodů změny struktury ceny na cenu
dvousložkovou a formy vyhlášení této změny. Tento spor byl
ukončen podepsáním vzájemné dohody dne 8. prosince 2009.
Teplárna Liberec, a.s., spor ukončila především z důvodu
nepředvídatelného výsledku při opakovaných jednáních s těmito
zástupci odběratelů. Vzájemná dohoda byla podepsána tedy nikoliv
pro „vítězství“ jedné ze stran, jak je nyní prezentováno v médiích,
ale pro logické ukončení dlouhodobého soudního sporu, jehož

Teplárna Liberec, a.s.
Tř. Dr. Milady Horákové
641/34a, Liberec
Mobil: +420 607 187 196
E-mail:
lukas.jankovsky@tlib.mvv.cz
www.tlib.mvv.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
PRESS RELEASE
11. ledna 2010
náklady vždy platí konečný zákazník, tedy odběratel tepelné
energie, a to v případě jakéhokoliv výsledku sporu jak pro zástupce
odběratele (tedy bytové družstvo), tak i pro Teplárnu jako Stránka / Page
dodavatele této služby.
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Podpisem vzájemné dohody si obě strany zároveň
odsouhlasily výši ceny tepla a teplé vody na jednotlivá období
roku 2008 a SBD Sever zpětvzetím podané žaloby akceptovalo jak
strukturu – dvousložkovou cenu - tak způsob vyhlášení této ceny
v Liberci v roce 2008. Před podpisem této dohody také došlo
k podpisu bezmála všech dosud nepodepsaných smluv na dodávky
tepelné energie pro rok 2009. Teplárně Liberec, a.s., vznikla
podepsáním vzájemné dohody a tedy závazkem doúčtovat zde
odsouhlasenou cenu tepelné energie za období duben – říjen 2008
ztráta v hospodaření, kterou nijak ve svém hospodaření na úkor
zákazníků nekompenzovala. Teplárna Liberec, a.s., ukončila
spor touto dohodou především pro získání dlouhodobé důvěry
všech svých zákazníků.

Důležitá fakta a historie sporu v Liberci:
Léto 2007: Teplárna Liberec, a.s. pro zprůhlednění účtovaných cen
oznamuje zavedení tzv. vícesložkové ceny. Od 1.1.2008 tak zavádí
účtování v cenách v oboru běžně účtovaných, zákonem
schválených, tzv. dvousložkových.
Leden 2008: Někteří zástupci odběratelů zastupující však pouze
cca 18% všech odběrů tepla nesouhlasí s novým způsobem
účtování a odmítají podpis dodatků smluv. Teplárna Liberec je
nucena reagovat na historicky dosud nejvyšší ceny paliv a zvyšuje
po dvou letech cenu tepelné energie.
Květen 2008: V průběhu roku se začíná mediálně prezentovat
iniciativa Sdružení Teplo za 399,90!, která uspořádala první
Teplárna Liberec, a.s.
tiskovou konferenci. Jejími členy jsou zástupci odběratelů jež
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nesouhlasí s dvousložkovým způsobem účtování.
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k 31.12. 2008 všem, jež nesouhlasí s novým způsobem účtování
v tzv. dvousložkových cenách (zmíněných 18% odběrů tepla).
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Červenec a srpen 2008: Někteří z výše uvedených zástupců
odběratelů podepisují nové smlouvy. Mediální prezentace iniciativy 3 z 4
Sdružení Teplo za 399, 90! pokračuje – její zástupci předkládají
médiím další požadavky na fungování Teplárny či její kontrolu
apod. Jednání o nových smlouvách jsou blokována nulovou
odezvou ze strany zástupců odběratelů. Teplárna Liberec
přistupuje k opakovanému vysvětlování principů dvousložkového
způsobu účtování přímo domácnostem, které nemají od zástupců
odběratelů téměř žádné informace. Teplárna Liberec a další
napadané subjekty také v této době podávají několik trestních
oznámení na anonymní iniciativu Čisté v ruce, jež poškozuje tyto
společnosti.
Listopad 2008: Iniciativa Sdružení Teplo za 399,90! (její zástupci
dosud nijak nedoložili doklad o vzniku sdružení ani o zastupování
zákazníků jež uvádí na tiskových zprávách) předkládá médiím
požadavek na volbu zástupce do představenstva akciové
společnosti Teplárna Liberec.
Prosinec 2008: Zástupci odběratelů jež dosud nepodepsali nové
smlouvy na dodávku tepelné energie pro jimi zastupované
domácnosti jsou nuceni obrátit se s žádostí o vydání tzv.
předběžného opatření na ERÚ. Z jeho rozhodnutí je Teplárna
Liberec povinna dodávat tepelnou energii i těmto odběratelům, a to
za zálohovou cenu 650,- Kč/GJ. Odběratelé jsou z rozhodnutí ERÚ
povinni tuto cenu platit. Ještě před vydáním tohoto rozhodnutí
podává SBD SEVER žalobu na Teplárnu Liberec o neoprávněnost
účtované ceny tepelné energie.

Leden 2009: Teplárna Liberec jako první v České republice reaguje
na snížení cen ropy na světových trzích a již od 1.ledna výrazně
snižuje pro zákazníky ceny tepla a teplé vody. Odběratelé bez
Teplárna Liberec, a.s.
platných smluv platí z rozhodnutí ERÚ v tuto chvíli výrazně vyšší
Tř. Dr. Milady Horákové
cenu.
641/34a, Liberec
Březen a duben 2009: ERÚ vydává konečné rozhodnutí, kterým
potvrzuje své původní předběžné opatření. Teplárna Liberec opět Mobil: +420 607 187 196
od 1.dubna snižuje ceny tepelné energie svým smluvním E-mail:
odběratelům. V návaznosti na rozhodnutí ERÚ byly Teplárnou lukas.jankovsky@tlib.mvv.cz
www.tlib.mvv.cz
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připraveny nové smlouvy na dodávku tepelné energie, které
respektují závěry tohoto rozhodnutí. Iniciativa Sdružení Teplo za
399,90! znovu porušuje vzájemné dohody a medializuje myšlenku Stránka / Page
provedení forenzního auditu, o jehož zadání, průběhu a 4 z 4
podmínkách stále jedná a i přes mnohé návrhy se s Teplárnou
Liberec dosud nedohodla.
Červen a červenec 2009: Iniciativa Sdružení Teplo za 399,90!
podmiňuje podepsání nových smluv na dodávku tepla provedením
forenzního auditu. Na výběru auditora se podílí zástupci iniciativy a
audit je zahájen. Další zástupci odběratelů již podepisují nové
smlouvy na dodávku tepelné energie, přičemž je zároveň znovu
otevírána otázka odběrů tepla. Teplárna Liberec je stále nucena
porušovat zákon a dodává části domácností energie bezesmluvně.
Od Státní energetické inspekce hrozí nařízení odpojení
bezesmluvních odběratelů.
Září 2009: Výsledek forenzního auditu potvrzuje oprávněnost ceny
tepla a neprokázal tak žádná pochybení, která by měla vliv na
výslednou cenu tepla pro konečného zákazníka. Forenzní audit
tedy potvrzuje například i správnost velmi diskutovaného tématu
výběru paliva, jeho dodavatele, ceny i způsobu dodání pro
Teplárnu Liberec. Zástupci iniciativy Sdružení Teplo za 399,90! se
pokouší medializovat výsledky auditu negativně, a to i přesto, že si
vybrali nezávislého auditora.
Prosinec 2009: Až nyní odběratelé podepisují zbývající smlouvy na
dodávky tepla. V pondělí 8. prosince 2009 dochází také ke
konečnému podpisu vzájemné dohody mezi Teplárnou Liberec a
SBD Sever o zpětvzetí podané žaloby a výši ceny na jednotlivá
období roku 2008. Teplárna Liberec tak souhlasí s cenou od
1.4.2008 do 1.9.2008 ve výši 552,26 Kč/GJ a naopak SBD Sever
souhlasí s původně vyhlášenou cenou 698,15 Kč/GJ vč. DPH od
1.10.2008. Následným doúčtování vzájemně odsouhlasených cen
tepelné energie za jednotlivá období vzniká Teplárně Liberec, a.s., Teplárna Liberec, a.s.
Tř. Dr. Milady Horákové
ztráta v hospodaření.
641/34a, Liberec
Teplárna Liberec, a.s, oznamuje zachování výše ceny tepla
od 1. 1. 2010 a svou připravenost k dlouhodobému partnerství se
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zákazníky.
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