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Spor o způsobu vyhlášení ceny z roku
2008 končí
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Teplárna Liberec souhlasila se smírem, vrácené
peníze ale budou společnosti v hospodaření chybět.
Dohodou chce Teplárna Liberec získat dlouhodobou
důvěru svých zákazníků.
Teplárna Liberec se po dlouhých jednáních dohodla se
zástupci SBD Sever na ukončení soudního sporu. Zástupci
SBD Sever souhlasili se zpětvzetím podané žaloby a s cenami
účtovanými od 1. řijna 2008. Teplárna Liberec tak může
definitivně provést výslednou kalkulaci roku 2008. Celkem
zpětně vyúčtuje zhruba 10 miliónů korun.
„Jsme rádi, že se nám podařilo urovnat dlouhotrvající spor.
Přestože má negativní dopady do hospodaření společnosti,
souhlasili jsme s tímto krokem, protože ho považujeme především
za vstřícný ke svým zákazníkům. Forenzní audit ukázal totiž jasně,
že pro žalobu není důvod,“ vysvětlil výsledek dohody
místopředseda představenstva Tomáš Balcar.

Vývoj sporu:
V lednu 2008 nesouhlasili zástupci odběratelů s novou cenou
tepelné energie 592 Kč/GJ zpochybněním způsobu vyhlášení a
zároveň odmítají dvousložkovou cenu. Na základě doporučení
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vypověděla Teplárna
Liberec těmto odběratelům smlouvy s účinností k 31. 12. 2008.
V listopadu 2008 ERÚ doporučil odběratelům podepsat
smlouvy, jinak by jim mohlo hrozit zastavení dodávek tepla.
V prosinci ERÚ vydal předběžné cenové rozhodnutí pro
bezesmluvní zákazníky ve výši 650 Kč/GJ. Teplárna navzdory
nepodepsaným smlouvám a pod hrozbou vysokých pokud ze
strany ERÚ stále dodávala teplo. V lednu 2009 ERÚ rozhodl o
správnosti dvousložkové ceny a nechává přepracovat některé
body nových obchodních podmínek. V únoru se zástupci
odběratelů odvolali proti rozhodnutí ERÚ. Teplárna Liberec
zapracovala do obchodních podmínek veškeré připomínky
ERÚ, přesto zákazníci odmítají podepsat. Teplárna je stále
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nucena porušovat zákon, který ji neumožňuje dodávat teplo
zákazníkům v bezesmluvním vztahu. Jako vstřícný krok
nechává teplárna v průběhu letních měsíců zpracovat Stránka / Page
renomovanou společností BDO Prima Audit požadovaný
forenzní audit, který jasně odpověděl na všechny otázky v 2 z 2
hospodaření ve prospěch TLIB a vyvrátil argumenty používané
ke zpochybňování správnosti ceny tepla. Auditor je vybrán na
základě výběru organizovaného z důvodu nezávislosti
Statutárním městem Liberec. Ve druhé polovině roku 2009 obě
strany vyjednávají o kompromisních řešeních a postupně
podepisují nové smlouvy. Součástí těchto jednání je i dohoda
o finančním vyrovnání za dodané teplo v období duben až září
2008.
Teplárna Liberec, a.s. zásobuje v Liberci a Vratislavicích nad Nisou
teplem a teplou vodou 18 804 domácností. V hospodářském roce
2008/2009 provedla investiční akce do svých zařízení ve výši 35
mil. Kč. Investice směřovaly do rekonstrukce rozvodné sítě ve
Starých Pavlovicích, do připojení nových zákazníků a také do
rekonstrukce výměníkové stanice
v Rochlicích. Posledním
projektem je zakopání parovodu ve Vratislavicích, které přispěje ke
snížení tepelných ztrát v této lokalitě. Celková výše investice se
bude pohybovat okolo 5 miliónů korun.
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