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Reakce na tiskovou zprávu sdružení Teplo
za 399,90!
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Dne 28. května 2008 rozeslalo sdružení Teplo za 399,90!
tiskovou zprávu „Liberečtí odběratelé požadují forenzní
audit v teplárnách“.
MVV Energie CZ s.r.o. společně s Teplárnou Liberec, a.s.,
zveřejní maximum možných informací, které prokáží
nepravdivost informací šířených sdružením Teplo za
399,90! a anonymní iniciativou „Čisté v ruce“ na chystané
tiskové konferenci. Chceme tak zabránit dalšímu
poškozovaní Teplárny Liberec, a.s. a v konečném důsledku
i jejích ostatních zákazníků.
Jakékoliv požadavky týkající se i v Jablonecké teplárenské
a realitní, a.s., nám nejsou srozumitelné. Jablonecká
teplárenská a realitní, a.s., má se všemi odběrateli
smlouvy uzavřeny a neregistruje z jejich strany žádné
podobně závažné obvinění jako ze strany sdružení Teplo za
399,90!.
Tisková zpráva sdružení Teplo za 399,90! ze dne
28. května 2008 je dalším krokem zástupců 4 odběratelů
Teplárny Liberec, a.s., naznačujícím, že se spíše
dohodnout nechtějí, ačkoliv s nimi intenzivně o kalkulacích
cen tepla jednáme. Na posledním jednání (27. května
2008) Teplárna Liberec, a.s., prezentovala kalkulace ceny
tepla a je nadále nakloněna smírnému řešení celé situace.
Domníváme se, že není korektní naše společná jednání
narušovat podobným prohlášením, které sdružení vydalo,
přičemž se zdá, že veškerá tato prohlášení jsou již předem
připravena a drží se stejných zkreslených informací, a to
bez ohledu na postup či výsledky jednotlivých jednání.
Z důvodu právních aspektů situace, která by měla být
vyřešena do 30. června tohoto roku, je těmto
4 odběratelům
přechodně
výjimečně
účtováno
v tzv. jednosložkových cenách. Proto jsme připraveni
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dosáhnout smírného řešení právě k tomuto datu. Těmto
odběratelům bylo na posledním zmíněném jednání při
vysvětlení kalkulací a předání podkladů nabídnuto Stránka / Page
zodpovězení jakýchkoliv dalších dotazů ohledně ceny a 2 z 2
byly vyzváni k jejich formulaci a předložení.
Společnost Teplárna Liberec, a.s., je dodavatelem veřejné
služby ve městě Liberec a jejím hlavním předmětem
činnosti je provozování soustav centrálního zásobování
teplem. Dle zákona podléhá tato společnost účetnímu
auditu, který je zde pravidelně prováděn mezinárodním
auditorem. Výsledky auditu jsou pak zahrnuty do
celkových konsolidovaných výsledků skupiny MVV Energie
CZ v rámci celé České republiky a následně do
konsolidovaných výsledků mateřské společnosti MVV
Energie AG. MVV Energie AG je veřejně obchodovanou
společností, a proto jsou interní procedury a finanční data
podrobena přísnějším pravidlům, než pro společnosti, které
obchodované nejsou. Vzhledem k tomu, že Teplárna
Liberec, a.s., je dodavatelem veřejné služby, jsou ceny
tepelné energie regulované Energetickým regulačním
úřadem a pravidelně kontrolované ze strany Státní
energetické inspekce. Kontroly ze strany těchto orgánů
prokazují, že je vše v pořádku. MVV Energie CZ působí
v dalších třinácti městech České republiky, přičemž její
strategie
je
založena
na
partnerství
s městy
a
transparentním postupu vůči občanům. Stejný přístup má
MVV Energie CZ i v Liberci.
Pokud by snad v budoucnu mělo dojít k navýšení ceny
tepelné energie Teplárny Liberec, a.s., dojde k němu
pouze z důvodu růstu palivových nákladů, které nemůže
Teplárna Liberec, a.s., nijak ovlivnit.

- KONEC-
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