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MVV Energie CZ patří mezi významné teplárenské
skupiny v České republice a působí dnes již
v patnácti městech České republiky. Strategie MVV
Energie CZ je vždy založena na dlouhodobém partnerství
s městy a transparentním postupu vůči občanům.
Společnost MVV Energie CZ je dceřinou společností
německého energetického koncernu MVV Energie AG. MVV
Energie AG je komunální společnost s více než stoletou
tradicí v energetice, šestý největší hráč v oboru v SRN a
veřejně obchodovanou společností.
K uspořádání dnešního setkání s novináři vedly společnost
MVV Energie CZ množící se nepravdivé a nepřesné
informace
v
regionálních médiích.
Zdrojem
těchto
informací je zejména anonymní aktivita „Čisté v ruce“ a
sdružení "Teplo za 399,90!“ (to reprezentují čtyři subjekty
sdružující odběratele společnosti Teplárna Liberec).
Rozhodli jsme se reagovat na informace, které jsou šířeny
těmito dvěma aktivitami zejména ve městě Liberec. Činíme
tak přesto, že jedna z aktivit je anonymní a druhá účelová
a matoucí.
Společnost MVV Energie CZ s.r.o. vstoupila do Jablonecké
teplárenské a realitní, a.s., v červenci 2001 odkoupením
většinového podílu ve společnosti. Se svým vstupem do
této společnosti přinesla MVV Energie CZ i zlevnění
tepelné energie pro všechny odběratele v roce 2002
Ing. Pavla Kulhavá
v Jablonci nad Nisou (jednalo se o 25 Kč/GJ).
Specialista marketingu a PR
Teplárna Liberec, a.s., se stala členem skupiny MVV
MVV Energie CZ s.r.o.
Energie CZ až v lednu 2007, kdy 70% podíl akcií odkoupila
Chrudimská 2526/2a
společnost ENERGIE Holding, a.s. Ve městě Liberci
130 00 Praha 3
v roce 2007 společnost zachovala ceny tepelné
energie z roku 2006 a v důsledku toho tak čelila
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ztrátě na konci účetního období ve výši 40 milionů
korun.
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V ostatních třinácti městech České republiky, ve kterých
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skupina MVV Energie CZ působí, je spolupráce s našimi
zákazníky na oboustranně korektní úrovni.. Dnešním
setkáním s novináři tak chceme zabránit dalšímu
poškozovaní Teplárny Liberec, a.s. a v konečném důsledku
především i jejích ostatních zákazníků. Z tohoto důvodu se
také společnost MVV Energie CZ rozhodla podat trestní
oznámení na neznámého pachatele, který se svým
konáním dopustil trestného činu nekalé soutěže podle §
149 zákona č. 140/1960 Sb., trestního zákona, v platném
znění a poškodil dobrou pověst a ohrozil chod nebo rozvoj
podniku.

Ceny tepelné energie Teplárny Liberec, a.s.
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 zde vše v pořádku.

Ing. Pavla Kulhavá
Specialista marketingu a PR
MVV Energie CZ s.r.o.
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130 00 Praha 3
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Do výše cen energií Teplárny Liberec, a.s, od 1. 1. 2008
bohužel výrazně zasáhlo velmi výrazné zvýšení cen paliv a
také zvýšení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z 5% na Stránka / Page
9% i zavedení tzv. ekologických daní. Ceny tepla Teplárny 3 z 8
Liberec, a.s., se tak změnily po dvou letech, kdy byla jejich
výše stejná.
Cenu 400 Kč/GJ není možné při současných
nákladech
na
palivo
dosáhnout
pro
žádnou
z teplárenských soustav v České republice, kde je
pro výrobu tepla palivem jen topný olej a zemní plyn,
nehledě na to, že do ceny tepla pro domácnosti vstupuje
DPH (jehož výše byla z původních 5% od 1.1.2008
upravena na 9%). Takováto cena by byla možná, pouze za
předpokladu, že by bylo jako hlavní palivo k výrobě tepla
použito uhlí. Veškeré ceny tepelné energie z teplárenských
soustav podléhají státní regulaci a jejich výše je možné si
ověřit na stránkách Energetického regulačního úřadu
www.eru.cz.
Některé společnosti při předkládání nabídek na vybudování
nezávislých zařízení pro vytápění garantují, že se cena
dodávaného tepla bude do budoucna zvyšovat jen o cenu
paliv či elektřiny, či dokonce, že cena bude fixní po více
než 10 let. To není reálně dosažitelné. Při aktuálních
změnách na trhu s palivy, kdy se cena ropy násobně
zvýšila oproti roku 2007 a cena zemního plynu výši
cen ropy „kopíruje“, je však naprosto zřejmé, že
takováto garance není možná. Naši odběratelé jsou
mnohdy nepřesně informováni a do vyčíslené ceny tepla u
alternativního vytápění také nejsou zahrnuty veškeré
náklady, např. některé náklady na pořízení, vlastnictví,
údržbu nebo obsluhu alternativních zdrojů tepla a
v některých případech nevyčíslují ani náklady na zmíněná
doplňková paliva a záložní zdroje, které jsou pro takové
systémy nezbytné.
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Sdružení Teplo za 399,90!
Teplárna Liberec, a.s, zásobuje teplem řadu podniků a také Stránka / Page
celkem 19 tisíc domácností ve městě Liberec. Z tohoto 4 z 8
celkového počtu zastupují 4 odběratelé sdružení v „Teplo
za 399,90!“ zhruba 5 tisíc domácností, což v celkovém
objemu dodávek tepelné energie představuje asi 18%.
S odběrateli Teplárna Liberec, a.s., jedná již od srpna
loňského roku, kdy jim byla poprvé písemně avizována
změna účtování tepelné energie od 1.1.2008 na
tzv. dvousložkové ceny. Vzhledem k tomu, že pouze tito
4 odběratelé nepřistoupili na účtování v dvousložkových
cenách, Teplárna Liberec, a.s., od loňského listopadu
nadále s těmito odběrateli jedná.
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.
Teplárna Liberec, a.s., je ochotna svým odběratelům
zpřístupnit veškeré materiály nepodléhající obchodnímu
tajemství dle § 17 Obchodního zákoníku. Požadavek
sdružení Teplo za 399,90! na provedení forenzního auditu
je však v rozporu s již podaným trestním oznámením, o
kterém jeho zástupci informovali na tiskové konferenci
v měsíci květnu. Předpokládáme tak, že pro sdružení by
měla být dostatečná prověrka na základě podaného
trestního oznámení, které považujeme za neopodstatněné,

Ing. Pavla Kulhavá
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doložit.
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Z důvodu právních aspektů situace, která by měla být
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vyřešena do 30. června tohoto roku, je těmto
4 odběratelům sdruženým v Teplo za 399,90! přechodně
výjimečně
účtováno
v tzv. jednosložkových
cenách
(přičemž celkové roční náklady na teplo musí mít dle
platné cenové regulace odběratelé s jednosložkovou i
dvousložkovou cenou stejné). Proto jsme připraveni
dosáhnout smírného řešení právě k tomuto datu. Těmto
odběratelům bylo na posledním zmíněném jednání
při
vysvětlení
kalkulací
a
předání
podkladů
nabídnuto zodpovězení jakýchkoliv dalších dotazů
ohledně ceny a byly vyzváni k jejich formulaci a
předložení. V případě, že by teplárna v tomto stavu
aplikace dvou typů cen pokračovala, vystavuje se
riziku postihu ze strany Energetického regulačního
úřadu a pokutám v řádech miliónů korun. Teplárna je
tak nucena s ohledem na uvedené riziko smlouvy této
menší části
odběratelů vypovědět, což musí učinit
nejpozději k 30.6.2008. Nejedná se o žádný nátlak a
dodávka
teplené
energie
bude
pokračovat
přinejmenším do 31.12.2008, přičemž je vytvořen
další čas pro smírné řešení situace s odběrateli a to
nejméně do 30.9.2008, kdy se budou aktualizovat
odběrové diagramy zákazníků. Odběratelé mají nárok
na posouzení nově předkládané smlouvy Energetickým
regulačním úřadem a Teplárna Liberec je připravena
tomuto posouzení čelit a jeho výsledek respektovat
Ing. Pavla Kulhavá
případnou úpravou příslušných ustanovení.
Specialista marketingu a PR
Tvrzení sdružení Teplo za 399,90! o výši ztrát na
MVV Energie CZ s.r.o.
rozvodech Teplárny Liberec, a.s., které jsou v rozporu
Chrudimská 2526/2a
s platnými předpisy je naprosto zavádějící. Veškeré
130 00 Praha 3
předpisy upravující limity pro výše ztrát při rozvodech
tepelné energie jsou platné pro nově pořizovaná zařízení
Tel: +420 272 113 113
(viz Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a
Fax: +420 272 733 935
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související předpisy, tedy příslušné vyhlášky Ministerstva
průmyslu a obchodu číslo 150, 151 a 193).
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Teplárna Liberec, a.s., provozuje přes 100 km rozvodných
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sítí, z niž je více než 40 km primárních parovodních sítí.
Systémy rozvodních sítí jsou postupně modernizovány tak,
aby v co nejmenší míře ovlivnili konečnou cenu tepla pro
odběratele. Každoročně je zde investováno kolem 40mil.
Kč.
Ztráty na rozvodných sítích Teplárny Liberec, a.s., jsou
způsobené především typem zařízení, ve kterém se
k distribuci tepelené energie používá pára.. Na celém
zařízení dosahuje teplárna celkové průměrné roční
ztráty dle dodaného množství tepla mezi 29% a
31%, což je výše ztrát obvyklá pro takováto zařízení. Na
sítích sekundárních, jež postupně modernizujeme na
teplovodní sítě, dosahujeme minimálních ztrát a
splňujeme tak samozřejmě veškeré předepsané limity
ztrátovosti pro nové sítě. Na veškerých zařízeních probíhají
pravidelné energetické audity, které dokládají, že jsou
veškerá tato zařízení v souladu s platnými předpisy.

Občanská iniciativa „Čisté v ruce“
Společnost MVV Energie CZ s.r.o. spolu s Teplárnou
Liberec, a.s. vydala dne 15. května pro Českou tiskovou
kancelář vyjádření, ve kterém se znovu ohrazuje proti
skutečnostem uvedeným touto anonymní iniciativou. Ve
vyjádření pro ČTK jsme také uvedli, že „Informace, které
zveřejnila společně MVV Energie CZ s.r.o. a Teplárna
Liberec, a.s., dne 6. května 2008 v reakci na tiskové
zprávy občanské iniciativy "Čisté v ruce", jsou pravdivé.
Společnost MVV Energie CZ s.r.o. věc právně analyzuje a
zvažuje podání příslušných žalob.“

Ing. Pavla Kulhavá
Specialista marketingu a PR
MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3

V této záležitosti úzce spolupracujeme s naším právním
zástupcem a rozhodli jsme se pro podání trestního Tel: +420 272 113 113
oznámení na neznámého pachatele, který se svým Fax: +420 272 733 935
E-mail: mvv@mvv.cz
www.mvv.cz
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konáním dopustil trestného činu nekalé soutěže podle §
149 zákona č. 140/1960 Sb., trestního zákona, v platném
znění a poškodil dobrou pověst a ohrozil chod nebo rozvoj Stránka / Page
podniku. Chceme ujistit především naše zákazníky, že 7 z 8
v této věci podnikneme jen uvážené kroky, které
ochrání především je od možných důsledků a také
společnosti Teplárna Liberec, a.s., a MVV Energie CZ
s.r.o. od těchto smyšlených anonymních zpráv.
O našem dalším postupu budeme média samozřejmě vždy
ihned informovat.
Od 1.1. 2008 je na základě výběrového řízení hlavním
dodavatelem topných olejů ve skupině MVV Energie CZ
společnost LAMA, která nabídla nejnižší cenu ze všech
účastníků řízení. Jednotlivé dodávky společnosti LAMA jsou
účtovány tzv. vzorcovou cenou, do kterého vstupuje
světová cena topných olejů, ekologická daň a samozřejmě
marže dodavatele, do které je zahrnuta i cena dopravy.
Nyní ve skupině probíhají výběrová řízení na dodávky
topných olejů a zemního plynu pro rok 2009, jejichž zadání
je zveřejněné na internetové stránce MVV Energie CZ
http://www.mvv.cz/vyberova_rizeni.html.

Přílohy k tiskové zprávě:
• Profily MVV Energie CZ s.r.o., Jablonecké teplárenské a
realitní, a.s., a Teplárny Liberec, a.s.
• Porovnání průměrných nákladů Teplárny Liberec, a.s. a
Jablonecké teplárenské a realitní a odůvodnění rozdílů
Ing. Pavla Kulhavá
(2 strany)
Specialista marketingu a PR
• Porovnání vývoje ceny tepla Teplárny Liberec, a.s., a
Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., s ohledem na MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
růst cen ropy (1 strana)
130 00 Praha 3
• Ceny tepla ve městech České republiky (2 strany)
Tel: +420 272 113 113
Fax: +420 272 733 935
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• Vývoj cen topných olejů na světových trzích, elektrické
energie, plynu a pitné vody v České republice (1 strana)
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• Porovnání vývoje cen tepla z CZT oproti hrubým mzdám
8z8
a dalším nákladům na bydlení v České republice (1
strana)
• Související předpisy k Zákonu č. 458/2000 Sb.,
energetickému zákonu, upravující účinnosti užití energie
při rozvodu či výrobě tepelné energie.
• Porovnání kalkulace ceny tepla Jablonecké teplárenské a
realitní, a.s., a Teplárny Liberec, a.s., s ohledem na výši
fixních nákladů a zisku
• Majetkové propojení Teplárny Liberec, a.s., Statutárního
města Liberec a ENERGIE Holding a.s.
• Schéma dodávky paliva – těžký topný olej

- KONEC -

Ing. Pavla Kulhavá
Specialista marketingu a PR
MVV Energie CZ s.r.o.
Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3
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