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Osud dodávky tepla od 1.1.2009
pro liberecké domácnosti, které
nemají podepsanou smlouvu na
dodávku tepla, mají v rukou
sami odběratelé
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Do hry je připraven vstoupit Energetický regulační úřad – rozhodovat však
může jen na základě podnětů od samotných odběratelů
Teplárna Liberec představila detaily dalšího postupu
v jednání se zástupci odběratelů, kteří nemají
zajištěnou dodávku tepla od 1.1.2009 pro své
domácnosti. Stalo se tak na semináři Teplárny
Liberec
organizovaného
pro
odběratele
tepla
v Liberci.
Teplárna
Liberec
pokračuje
v nastaveném
trendu
transparentní a otevřené komunikace se svými odběrateli.
Za tímto účelem připravila pro své zákazníky odborný
seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek 6. listopadu 2008
v libereckém domě Coloseum.
Programových bodů semináře bylo několik:
•

Informace o historii vstupu MVV Energie CZ
do Teplárny Liberec a cenové politice, která byla
poslední dva roky vstřícná a zcela v souladu s pravidly
státní regulace

•

Představení obchodních detailů Teplárny Liberec,
především nákupu paliv nebo porovnání cen za teplo
v Liberci a v dalších městech české republiky

•
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•

Další postup ve věci jednání o smlouvách se zástupci
odběratelů – jaké scénáře nastanou po 1.1.2009

•

Prezentace průzkumu veřejného
v Liberci a v Jablonci nad Nisou

mínění

o

teple
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Semináře, který byl v případě Teplárny Liberec první svého
druhu, navštívilo více než 200 hostů. Především šlo
o správce, představitele družstev, samotné odběratele a
zástupce města.
Program semináře byl rozdělen do dvou částí. V první části
prezentovala Teplárna Liberec výše uvedené tematické
bloky (prezentace je Přílohou tiskové zprávy). Druhá,
zhruba hodinu trvající část, byla vyčleněna pro samotné
odběratele a jejich dotazy.
Jaká témata hosty semináře nejvíce zajímala? Jak na
dotazy reagovala Teplárna Liberec?
1. Důvody zavedení tzv. dvousložkového principu
zúčtování ceny za teplo v Liberci
2. Očekávaný další vývoj v cenách tepla v Liberci,
možné vlivy cen paliv a jejich promítnutí do cen pro
domácnosti
3. Problematika ztrát v tepelné soustavě Teplárny
Liberec a jejich řešení
4. Způsob nákupu paliv pro Teplárnu Liberec
5. Účast města v akcionářské struktuře Teplárny
Liberec
6. Forenzní audit v Teplárně Liberec a jeho realizace
Představitelé Teplárny Liberec na semináři – členové
představenstva Tomáš Balcar a Tomáš Buzín – zodpověděli
všechny dotazy účastníků semináře. Některé dotazy
účastníků měly velmi detailní odborný charakter, proto
jejich tazatele vybídlo vedení Teplárny Liberec k osobnímu
setkání mimo seminář.
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Semináře Teplárny Liberec se účastnil také primátor města
Liberec Jiří Kittner. Osobně se zapojil do debaty
s odběrateli. „Především zodpovídal otázky, které měly Stránka / Page
souvislost s účastí města v akcionářské struktuře Teplárny 3 z 4
Liberec,“
přiblížil
účast
primátora
místopředseda
představenstva Teplárny Liberec Tomáš Balcar.
Primátor Jiří Kittner také potvrdil, že město v Teplárně
Liberec prosadí realizaci forenzního auditu, který zástupci
odběratelů požadují. „Obě strany sporu mají odlišné
představy o tom, jak by měl forenzní audit probíhat. Shoda
není především v tom, jaké auditorské společnosti oslovit.
Musím se v tomto směru postavit spíše na stranu teplárny,
která navrhla renomované mezinárodní auditorské
společnosti. Myslím, že navrhované zahraniční společnosti
z tzv. velké čtyřky jsou zárukou objektivity realizace
forenzního auditu,“ uvedl k tomuto tématu primátor Jiří
Kittner.
Teplárna Liberec zhodnotila seminář velmi pozitivně.
„Určitě bylo dobré vyslechnout podněty našich odběratelů.
Jsme připraveni podílet se na řešení jejich problémů,“
vysvětluje Tomáš Balcar.
Na semináři nechyběli ani jednotliví zástupci odběratelů,
kteří nemají smlouvu o dodávce tepla pro své domácnosti
od 1.1.2009. Někteří z nich se zapojovali do diskuse. Jejich
dotazy však měli spíše konfrontační charakter, namísto
debaty o řešení problémové situace. „Je pro nás smutným
překvapením, že se zástupci odběratelů spíše soustředí
na konfrontaci vedoucích představitelů teplárny na úkor
otevřené debaty o řešení jejich problému s dodávkou
tepla,“ říká Tomáš Balcar.
Podle posledních událostí ve sporu jsou to právě
odběratelé, kteří musejí prokázat při řešení problému větší
iniciativu. Teplárna Liberec se ve sporné věci obrátila před
několika týdny na Energetický regulační úřad. „Úřad
jednoznačně zdůraznil, že pokud má v této věci
rozhodovat, tak jedině tím, že bude reagovat na konkrétní
námitky odběratelů. Pokud tak chtějí mít odběratelé
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zajištěnou dodávku tepla, tak se musejí se svými podněty
obrátit na ERÚ. Ten následně rozhodne,“ říká Tomáš
Balcar. Více již v této věci Teplárna Liberec udělat nemůže. Stránka / Page
Teplárna Liberec v této souvislosti vyzvala všechny
odběratele, aby jednání o podpisu smlouvy nenechávali na
svých správcích. Smlouvy totiž mohou odběratelé podepsat
samostatně. „Jde o zásadní věc. Každý smluvní odběratel
má možnost přijít a smlouvu s teplárnou podepsat
samostatně. Bez svého zástupce nebo správce,“ doplňuje
Tomáš Balcar.
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Více informací k jednotlivým bodům semináře je
zveřejněno na webových stránkách Teplárny Liberec
www.tlib.mvv.cz, kde můžou odběratelé vyplnit i
jednoduchý kontaktní formulář pro případné dotazy
teplárně.
- KONEC –

Příloha:
-

Prezentace Teplárny Liberec pro seminář

-

Audio a video záznam celého semináře (s ohledem
na velikost souboru je záznam k dispozici na
vyžádání)

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

