Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2003
ze dne 9. dubna 2003,
kterým se vymezuje okruh adresátů s odlišným postupem stanovení ceny
tepelné energie
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst.
6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů a podle § 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, vydává cenové rozhodnutí pro vymezený okruh adresátů.
I. Vymezený okruh adresátů s odlišným postupem stanovení ceny tepelné energie pro rok
2003:
Společnost ENERGOTRANS a.s.
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
IČO
47115726
Číslo licence:
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie

310100302
320100308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1784 (dále jen „držitel licence“).
II. Energetický regulační úřad držiteli licence pro cenovou lokalitu Elektrárna Mělník I.
a přiváděč Mělník – Neratovice – Praha stanovuje:
(1) Držitel licence provede kalkulaci ceny tepelné energie v souladu s postupy určenými
v cenovém rozhodnutí Úřadu č. 5/2003, přičemž nepoužije odstavec 2.2 a 2.11
tohoto cenového rozhodnutí za podmínky, že objem dodávek v roce 2003 bude
minimálně 8 295 500 GJ, přičemž stálé náklady a zisk nepřekročí 683 414 447 Kč.
(2) Průměrná cena v roce 2003 bude 137,74 Kč/GJ bez DPH za předpokladu objemu
dodávek 8 295 500 GJ a proměnných nákladů 459 190 385 Kč.
(3) Tímto rozhodnutím není dotčena povinnost postupovat v souladu s § 6 odst. 1
písm. c) a § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.
(4) Výslednou kalkulaci ceny tepelné energie a provedený způsob vyúčtování za rok
2003 předá držitel licence Úřadu do 31. března 2004.
III. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti vyhlášením.
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