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V měsíci dubnu byla spuštěna anonymní internetová
prezentace na doméně www.cistevruce.com, která
zveřejňuje nepodepsané zprávy. Dne 30. dubna 2008 byly
pak informace uveřejněné na tomto serveru rozeslány
neznámým autorem formou tiskové zprávy.
Společnosti MVV Energie CZ s.r.o. a Teplárna Liberec, a.s.,
se proti tvrzením uvedeným v této tiskové zprávě a ve
článcích na doméně www.cistevruce.com ohrazují.

Zpochybňování oprávněnosti účtovaných cen tepla v
článku
Teplárna Liberec, a.s., stanovuje cenu tepelné energie
v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického
regulačního úřadu (ERÚ). Veškeré ceny jsou zde
kontrolovány ze strany Státní energetické inspekce (nikoliv
tedy Státní obchodní inspekce, jak uvádí neznámý autor
tiskové zprávy), která za uplynulé roky neshledala žádné
nedostatky v prověření ceny tepla a naopak zde při
poslední kontrole konstatovala nižší cenu tepla než
umožňuje regulace.
Argumentace že „jiné teplárny v České republice mají ceny
zhruba o 20 procent nižší“ je zavádějící. Náklady Teplárny
Liberec, a.s., odpovídají nákladům obdobných výrobních
zařízení v České republice a z těchto nákladů také vychází
ceny tepelné energie. Nelze zde porovnávat ceny z různých
lokalit, protože v každé jsou jiné podmínky. Aktuální výši
cen tepelných energií v českých městech si může každý
uživatel internetu ověřit přímo na stránkách Energetického
regulačního úřadu www.eru.cz.

Ing. Pavla Kulhavá
tisková mluvčí
MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3

Tel: +420 272 113 113
Fax: +420 272 733 935
V Teplárně Liberec, a.s., nedochází k žádným nelegálním
E-mail: mvv@mvv.cz
praktikám či machinacím, jak se uvádí v textu tiskové www.mvv.cz
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zprávy. Na dodávky topných olejů proběhlo ve skupině
MVV Energie CZ řádné výběrové řízení a palivo je od
1.1.2008 dodáváno jedním dodavatelem, který nabídl Stránka / Page
nejnižší cenu. Aktuální cena nakupovaného paliva je 2 z 4
odvozena od pohybu cen plynu a ropy na světových
komoditních burzách a je určena vzorcem. Povinností
vybraného dodavatele je dodávat takové palivo, které
zaručuje smluvně a také zákonem stanovené emise oxidu
siřičitého. S každou dodávkou topného oleje obdrží vždy
Teplárna Liberec, a.s., atest jakosti topného oleje dle
specifikace ČSN 65 7991 Z1. Teplárna Liberec, a.s.,
využívá systému tzv. kontinuálního měření emisí a
spekulace o používání méně kvalitních paliv je proto
nesmyslná. Použití nekvalitního paliva by se také okamžitě
projevilo při jeho hoření. Kvalita topného oleje je
v Teplárně Liberec, a.s., dále přísně sledována vlastní
laboratoří, případný spor je řešen externí akreditovanou
laboratoří.
Porovnávání loňských cen mazutu z blíže neurčeného
zdroje nesouhlasí ani s průměrnou cenou těžkých topných
olejů. Ta byla dle Českého statistického úřadu za rok 2007
v průměrné výši 8 165,-Kč/t včetně DPH. Údaje v článku
nejsou správné a jejich neznámý autor porovnává loňské
ceny kdy ropa stála na světových trzích 40 USD/barel
s kalkulací pro tento rok, kdy se ceny ropy pohybují okolo
115 USD/barel. Kromě toho je nutné zvážit další náklady
na provoz mazutového hospodářství dodavatele, které jsou
samozřejmě promítnuty do konečné ceny.
Růst tržeb německé mateřské společnosti MVV Energie AG
o 10 – 15% je způsoben novými akvizicemi a růstem cen
palivových vstupů, které jsou vázány zejména na světové
ceny ropy a uhlí. MVV Energie AG je stabilní a rostoucí
skupinou, která investuje do ekologických projektů pro
spalování odpadů a energeticky úsporných projektů
(veškeré informace o společnosti jsou veřejnosti přístupné
na adrese www.mvv.de).

Ing. Pavla Kulhavá
tisková mluvčí
MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3
Tel: +420 272 113 113
Fax: +420 272 733 935
E-mail: mvv@mvv.cz
www.mvv.cz
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Reakce na některá další obvinění.
Tvrzení, že Teplárna Liberec, a.s. neoprávněně
vydělává na laciném teplu ze spalovny…
Vztah společnosti provozující spalovnu komunálních
odpadů v Liberci TERMIZO a.s. a Teplárny Liberec, a.s., je
čistě obchodní a tudíž založen na komerční bázi. Teplo ze
spalovny je obchodní komoditou a jeho cena odpovídá
výrobní ceně z dalších paliv Teplárny Liberec, a.s., tedy i
těžkých topných olejů. Teplo ze spalovny není pouze
„puštěno“ odběratelům, jak uvádí neznámý autor, ale je ho
nutno přenést přes celou síť rozvodů tepla až do
domácností, stejně jako teplo z vlastní výroby Teplárny
Liberec, a.s.
Tvrzení, že špatný stav rozvodů je nedbalostním
činem…
Ztráty
v rozvodech
Teplárny
Liberec,
a.s.,
jsou
porovnatelné
s teplárenskými
soustavami
obdobné
technologické skladby. Teplárna Liberec, a.s. investuje
každoročně mnohamilionové částky do zkvalitnění a
modernizací rozvodných sítí.
Tvrzení, že nájemní smlouvy jsou důvodem vysoké
ceny…
Teplárna Liberec, a.s., byla v době svého vzniku založena
tak, že nevlastnila veškerý majetek, avšak jeho část měla
v pronájmu (výše nájemného požadovaného vlastníky
tohoto majetku byla již v minulosti bez výhrad mnohokrát
prověřena příslušnými státními orgány). Teplárna Liberec,
a.s., by pro odkoupení veškerých majetků musela
vynaložit stamilionové náklady, které by vstoupily do ceny
tepla.

Ing. Pavla Kulhavá
tisková mluvčí
MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3
Tel: +420 272 113 113
Fax: +420 272 733 935
E-mail: mvv@mvv.cz
www.mvv.cz
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Zde je také nutno podotknout, že společnost Teplárna
Liberec, a.s, plánuje v letošním roce zisk necelých
10 mil. Kč. Pokud by Teplárna Liberec, a.s., v letošním Stránka / Page
roce na úpravu cen nepřistoupila, na konci roku by pak 4 z 4
byla ve výrazné ztrátě v řádu desítek milionů korun a tudíž
by nebyla schopna pokrýt ani své náklady.
Tvrzení, že teplárna zvyšuje ceny okamžitě při
pohybu cen paliv…
Cena topného oleje pro Teplárnu Liberec, a.s., je
stanovena jako tzv. cena vzorcová a je upravována pro
každý měsíc. Spotřební složka dvousložkové ceny musí
odpovídat skutečným ročním nákladům. Tato skutečnost je
každý rok kontrolována ze strany Státní energetické
inspekce.

Profil společnosti Teplárna Liberec, a.s,
člena skupiny MVV Energie CZ
Zakladateli Teplárny Liberec, a.s., byli již v roce 1995
Severočeské teplárny, a.s. a Město Liberec. Historie
teplárenství v Liberci však začíná již rokem 1972, kdy byla
zahájena výstavba CZT. Dne 4. 1. 2007 došlo k poslední
změně akcionářů, kdy 70% akcií koupila od společnosti
United Energy právní nástupce, a.s., společnost ENERGIE
Holding a.s. patřící do skupiny MVV Energie CZ. Druhým
akcionářem je s 30% podílem akcií Město Liberec.
Změna majoritního akcionáře v roce 2007 nepřinesla
žádné negativní změny odběratelům i ceny energií zůstaly
v tomto roce stabilní. Od 1.1.2008 pak začala Teplárna
Liberec, a.s., uplatňovat spravedlivější a průhlednější Ing. Pavla Kulhavá
tisková mluvčí
systém účtování energií v tzv. dvousložkových cenách.
MVV Energie CZ s.r.o.
Více informací o skupině MVV Energie CZ na www.mvv.cz.
Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3
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