
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2007
ze dne 23. listopadu 2007,

kterým se určují odlišné podmínky pro sjednání 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, kterým se pro vymezený okruh adresátů (dále jen 
„vymezený dodavatel tepelné energie“) určují odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné 
energie:

I. Vymezený dodavatel tepelné energie:

Zásobování teplem s.r.o.
Sukova 6, 678 01 Blansko
IČ: 60731800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17485

II. Úřad vymezenému dodavateli tepelné energie pro cenovou lokalitu „CZT Boskovice“
upravuje závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie, stanovený v cenovém rozhodnutí 
k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok (dále jen „příslušné cenové rozhodnutí“),
následujícím způsobem:

(1) Do ceny tepelné energie může vymezený dodavatel tepelné energie v kalendářním roce
promítnout náklady vyplývající ze smluvního závazku vůči Městu Boskovice
v souvislosti s pořízením majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie a jeho
rekonstrukcí na základě projektu schváleného Ministerstvem životního prostředí ČR.

(2) Roční výše nákladů podle bodu (1) může odpovídat až celkové roční výši jednotlivých 
smluvních plateb prokazatelně se shodujících s roční výší úhrad na financování majetku 
uvedeného v bodě (1), nejvýše však 5 589 097 Kč za jeden kalendářní rok.

(3) Po splnění závazků podle bodu (1) nebo nebude-li prokázána platnost smluvních 
závazků uvedených v bodě (1) může vymezený dodavatel tepelné energie v ceně tepelné 
energie promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady ve výši dlouhodobě obvyklé 
úrovně těchto nákladů v daném místě související s výrobou a rozvodem tepelné energie 
v souladu se závaznými podmínkami stanovenými v příslušném cenovém rozhodnutí.

III. Ostatní závazné podmínky příslušného cenového rozhodnutí zůstávají nezměněny včetně 
možného meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku u průměrné uplatňované ceny tepelné 
energie nad úrovní ceny tepelné energie, stanovené nebo vypočtené podle příslušného cenového 
rozhodnutí.

IV. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění.

Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Josef Fiřt v. r.


