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Teplárna Liberec se vyjádřila
k rozhodnutí ERÚ
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Dvousložkovou cenu zúčtování Energetický regulační
úřad plně ve svém rozhodnutí akceptoval tak, jak ji
Teplárna Liberec svým odběratelům nabízí. Úřad
vyhověl Teplárně Liberec v 19 případech z celkem 25
sporných bodů smluvních podmínek.

„U ostatních pár bodů ERÚ doporučilo změnu obchodních
podmínek a ty Teplárna Liberec již upravila. Nyní tedy
ještě žádáme Energetický regulační úřad o zastavení řízení
a souhlas s jejich oficiálním vyhlášením,“ oznámil Ing.
Tomáš Balcar, místopředseda představenstva. Teplárna
Liberec, a.s., tak postupovala dle zákona a ve lhůtě do 15
dnů od rozhodnutí ERÚ, podala rozklad k řediteli úřadu.
Podaný rozklad znamená především kompromisní návrh v
bodech, které ERÚ doporučoval upravit.
Teplárna Liberec se podaným rozkladem proti rozhodnutí
ERÚ pokusí zajistit prostor pro budoucí změny obchodních
podmínek, aby již nedošlo k dalším zbytečným sporům
mezi teplárnou a zákazníky. Zároveň tak bude zajištěna
ochrana všech zákazníků a rovnost obchodního vztahu,
která vyplývá ze zákona.
Konečné rozhodnutí ERÚ obdržela Teplárna Liberec
v pondělí 26. ledna 2009. Energetický regulační úřad tak
doplnil své předběžné rozhodnutí z prosince 2008, ve
kterém určil cenu tepla 650,- Kč/GJ. Pro odběratele, kteří
nemají dosud podepsané smlouvy tak od 1. ledna platí
nevýhodně vyšší cena, kterou budou platit až do úplného
ukončení sporu a podpisu řádné smlouvy s teplárnou. „Již
v lednu jsme upozorňovali na to, že tato cena je pro
odběratele, kteří nemají řádně podepsanou smlouvu
s dvousložkovou cenou nevýhodná. Každá z domácností
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bydlící v takovém domě totiž v tuto chvíli prodělává stovky
korun měsíčně,“ doplnil Tomáš Balcar.
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A k cenám za teplo má Teplárna Liberec, a.s. pro své
2z2
odběratele ještě jednu dobrou zprávu. Po zúčtování
předběžných cen loňského roku je totiž jasné, že výsledná
průměrná cena bude nižší a většině odběratelů tak bude
vrácen přeplatek. „Veškeré ceny vyhlášené Teplárnou
Liberec jsou totiž ceny předběžné a reagují zejména na
předpokládaný vývoj na trhu s palivy. Výsledná cena
v roce 2008 tak bude na sekundárních rozvodech
572,23 Kč bez DPH. To je pro všechny domácnosti jistě
další dobrá zpráva,“ uzavírá Tomáš Balcar.

- KONEC -

Teplárna Liberec, a. s.
tř. Dr. Milady Horákové
641/34a
Mobil: +420 605 228 917
E-mail:
jan.piskacek@tlib.mvv.cz
www.tlib.cz

