
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2001
ze dne 28. února 2001

o změně výměru MF č. 01/2001

Energetický regulační 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) a odst. 10 písm b), 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí 
o změně výměru MF č. 01/2001 ze dne 5. prosince 2000 (Cenový věstník částka 16/2000).

Ve výměru MF č. 01/2001 ze dne 5. prosince 2000 (Cenový věstník částka 16/2000) část II. 
položka 4. Energie tepelná se mění a doplňuje takto:
bod (4) zní:
„(4) Ustanovení bodu (3) neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem v případech, kdy:
a) pořizovací cena paliva se v roce 2001 zvýšila natolik, že tímto vlivem se průměrná věcně 
usměrňovaná cena zvýší oproti roku 2000 o více než stanovené procento pro příslušný 
interval v bodu (3). V takovém případě může prodávající překročit procenta stanovená v bodu 
(3) pouze o částku odpovídající promítnutí tohoto vlivu vyšší ceny paliva pro výrobu tepelné 
energie pro domácnosti,
b) Energetický regulační úřad udělí pro rok 2001 výjimku

ba)  jestliže dodavatel tepelné energie provedl:
- změnu paliva z tuhých paliv na ušlechtilá paliva (plyn), nebo změnu topného oleje na topný 

olej s nižším obsahem síry, s ukončením rekonstrukce v roce 2000 nebo v roce 2001
- odsíření zdroje s ukončením v roce 2000 nebo v roce 2001,
- rekonstrukci tzv. čtyřtrubkových rozvodů na rozvody dvoutrubkové, včetně změny 

výměníkových (předávacích) stanic s ukončením rekonstrukce v roce 2000 nebo v roce 
2001,

bb) došlo-li ke změně právní subjektivity předchozího vlastníka nebo provozovatele na 
podnikatelský subjekt,

bc) ve zvláštních případech, kdy je ohrožena dodávka tepelné energie konečnému 
spotřebiteli.

K žádosti o výjimku zaslanou Energetickému regulačnímu úřadu přiloží žadatel ve dvou 
vyhotoveních:
- podrobné zdůvodnění žádosti,
- kalkulaci věcně usměrňované ceny (VUC) roku 2000 s uvedením jak tato VUC navazuje na 

cenu roku 1999,
- kalkulaci požadované VUC roku 2001,
- popis způsobu jak jsou ceny zakomponovány do smluv s odběrateli,
- účetní závěrku za roky 1999, 2000.“

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. dubna 2001.

Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Pavel Prouza, v.r.
pověřený řízením


