
Přehled správních řízení vedených Energetickým regulačním úřadem, 
ukončených v roce 2003 

 
ODBOR LICENCE: 
 
- plynárenství 
 
Ing. Kopeček – Přímětice a JMP, a.s.: spor ve věci připojení soukromého objektu 
k distribuční plynárenská soustavě. JMP, a.s. odmítla připojení z důvodu nevyjasněného 
majetkoprávního vztahu k plynové přípojce a vyžádala si od ERÚ jednoznačné stanovisko. 
V rámci správního řízení byli účastníci sporu vyzváni k doložení všech dostupných 
dokumentů Správní řízení bylo ukončeno rozhodnutím předsedy úřadu v řízení o rozkladu, 
kterým byla JMP, a.s. s účinností dne 23. září 2004 uložena povinnost připojení a dodávky 
plynu do rodinného domu manželů Kopečkových. 
 
 
- teplárenství 
 
Cukrovar Kopidlno a.s.: v  době zahájení správního řízení jediný dostupný zdroj tepelné 
energie pro Město Kopidlno. Jeho výstavba byla v roce 1992 zastavena z důvodu 
přehodnocení státního úkolu. Neefektivní výroba tepelné energie byla dosud dotována 
z rozprodeje nadbytečného materiálu výrobce, stanovená cena byla ztrátová a Cukrovar 
Kopidlno a.s. neměl další prostředky k jejímu dotování. Společnost ukončila z ekonomických 
důvodů svoji činnost, byl vyhlášen § 12 energetického zákona – povinnost dodávek nad 
rámec licence pro společnost Golem s.r.o. Odběratelé si přesto zajistili vytápění jiným 
způsobem a § 12 nebylo fakticky využito. 
 
 
ODBOR REGULACE: 
 
- elektroenergetika 
 
ENTRADE s.r.o. a ČEPS, a.s.: spor ohledně uplatnění pevné ceny za použití přenosové 
soustavy pro účely dovozu elektřiny do České republiky na základě Cenového rozhodnutí 
ERÚ č. 9/2002. Společnost SME převedla část přidělené přeshraniční kapacity ve výši 100 
MW na společnost Entrade s.r.o. Přiměřeným použitím ustanovení bodu 2.4.3. části 
K Kodexu přenosové soustavy vyplynulo, že tímto převedením vstoupila společnost Entrade 
v rozsahu převedené kapacity do práv a povinností SME. ERÚ ve svém rozhodnutí 
deklarovalo, že považuje za rozhodující kritérium posouzení sporu úroveň přiznaných ročních 
kapacit pro dovoz elektřiny do ČR na jednotlivých přeshraničních profilech, potvrzených 
smluvně ze strany ČEPS, a. s. Jelikož daná kapacita byla přidělená před účinností cenového 
rozhodnutí č. 9/2002, tak se toto cenové rozhodnutí v takto vymezeném rozsahu vůči Entrade 
neaplikuje a Entrade je oprávněn po ČEPS, a.s. žádat uvedení daného principu v předmětné 
smlouvě. 
 
RAMET C.H.M. a.s. a BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s.r.o., CZECH  
BIKE, a.s.: spor ve věci přerušení dodávky elektrické energie a odmítnutí uzavřít smlouvy 
o dodávce elektřiny. Společnost RAMET C.H.M. a.s. přerušila dodávky elektrické energie 
a odmítla uzavřít nové smlouvy o dodávce elektřiny se společností CZECH BIKE. Toto se 
přímo dotýká též společnosti BIKE TECHNOLOGY, která byla elektřinou zásobována právě 
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prostřednictvím společnosti CZECH BIKE. Jelikož RAMET držitelem licence podle 
energetického zákona nebyl, ani být nemusel, nešlo o spor vymezený energetickým zákonem. 
Z těchto důvodů ERÚ návrh na rozhodnutí ohledně sporu o přerušení dodávky elektrické 
energie a odmítnutí uzavřít smlouvy o dodávce elektřiny zamítnul. 
 
Energetika Vítkovice, a.s. a VÍTKOVICE, a.s.: spor ohledně neuzavření smluv na dodávku 
elektřiny s chráněnými zákazníky. Chránění zákazníci byli ve smluvním vztahu se společností 
Energetika Vítkovice, a.s., avšak připojeni byli na distribuční rozvody držitele licence na 
distribuci elektrické energie, společnosti VÍTKOVICE, a.s. Daný stav nastal historickým 
vývojem, kdy z původní společnosti VÍTKOVICE, a.s. byly postupně organizačně 
a majetkově vydělovány části podniku, mimo jiné též společnost Energetika Vítkovice, a.s. 
Společnost Energetika Vítkovice, a.s. však daným zákazníkům nemohla zaručit kvalitu 
dodávek. Na základě proběhlých jednání byla za přispění SEI mezi účastníky řízení uzavřena 
dohoda, kterou byl výše zmíněný neprávní stav narovnán. 
 
ENTRADE s.r.o. a ČEPS, a.s.: dle tvrzení ENTRADE s.r.o. došlo ze strany ČEPS, a.s. 
k omezení regulovaného přístupu k přenosové soustavě ČR a odmítnutí poskytovat informace, 
týkající se výpočtu disponibilních přeshraničních kapacit. Následně došlo po ústním jednání, 
kde byly vyjasněny některé otázky, týkající se výpočtu volných obchodovatelných kapacit na 
přeshraničních vedeních ze strany ENTRADE s.r.o. ke zpětvzetí návrhu na zahájení správního 
řízení. 
 
Energotrans, a.s. a Středočeská energetická a. s.: neuzavření dodatku smlouvy na koupi 
a dodávku elektřiny v roce 2003 – kogenerace – spor ohledně ceny a upřesnění reziduální 
části diagramu. Na základě proběhlých jednání došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení 
správního řízení. 
 
Josef Ryšina a Východočeská energetika, a.s.: spor ohledně nedosažení dohody o velikosti 
jističe. Podstata sporu spočívala v tom, že odběratel žádal o použití jističe LSN 25 A 
s charakteristikou „C“ před elektroměrem pro své odběrné místo. Společnost Východočeská 
energetika, a.s. však vyžadovala připojovat odběry přes jističe před elektroměrem 
s charakteristikou „B“, přičemž se odvolávala na text „Připojovacího a dodacího standardu 
VČE“. Rozhodnutím byl požadavek odběratele elektřiny pana Josefa Ryšiny, aby v jeho 
odběrném místě společností Východočeská energetika, a.s. připojen přes jistič před 
elektroměrem s charakteristikou „C“, uznán za oprávněný. 
 
- teplárenství 
 
POLYTEZA spol. s  r. o. a Stavební bytové družstvo Rokycany, obec Holoubkov, 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 121-122 v Holoubkově: ze strany odběratelů 
stížnost na kalkulaci ceny tepla pro rok 2002. Požádána SEI o provedení kontroly. Na základě 
kontroly ceny a možných cenových nárůstů v souladu s cenovými rozhodnutími ERÚ určena 
maximální možná cena tepelné energie dodávaná z kotelny Holoubkov 293 od dodavatele 
tepelné energie, společnosti POLYTEZA spol. s r.o., pro rok 2002 ve výši 383,75 Kč/GJ bez 
daně z přidané hodnoty.  
 
ENERGOINVEST, a.s. a AES Bohemia spol. s r.o.: spor o uzavření smlouvy o dodávkách 
tepelné energie. AES Bohemia spol. s r.o. odmítala uzavřít se společností Energoinvest, a.s. 
předmětnou smlouvu, a to především z důvodu dlouhodobého smluvního vztahu, týkajícího se 
dodávek tepelné energie do Sezimova Ústí, s městem Sezimovo Ústí. Tato smlouva však 
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nebyla plně vyhovující a byla též z důvodu některých nedostatků zpochybňována její platnost. 
Na základě proběhlých jednání došlo k podepsání standardní smlouvy o dodávkách tepelné 
energie mezi výrobcem a distributorem 
 
Teplárny, Brno a.s. a Tepelné zásobování Brno, a.s.: nemožnost dosažení dohody o ceně 
tepelné energie pro domácnosti. Hlavní část problému, vyplývala z různého výsledného 
množství odebraného tepla než jednotliví distributoři a výrobce kalkulovali, což se mohlo 
odrazit ve zhoršeném hospodářském výsledku distributora. Na základě ústního jednání, bylo 
dohodnuto řešení, jehož podstatou byla možnost přepočítání ceny dle skutečného množství 
odebraného tepla u výrobce i jednotlivých distributorů a následné zprůměrování ceny, která se 
užije jako výchozí cena od výrobce pro všechny distributory v následujícím období. V tomto 
duchu byla následně mezi účastníky řízení uzavřena dohoda. 
 
Zásobování teplem Ostrava, a.s. a Dalkia Morava, a.s.: nedosažení dohody o ceně za 
tepelnou energii a za tepelný výkon pro rok 2002. ZTO nesouhlasilo s cenou z důvodu 
údajného nedovoleného omezení hospodářské soutěže, kterým mělo být zneužití 
dominantního postavení na relevantním trhu s tepelnou energií v Ostravě. Ve svém 
prvoinstančním rozhodnutí se ERÚ zabýval pouze oprávněností  výše ceny požadované Dalkií 
Morava, a.s., přičemž návrh ZTO, aby ERÚ uložil společnosti Dalkia Morava, a.s., aby od 
počátku roku 2002 upravila cenu za tepelnou energii tak, jak navrhovalo ZTO byl zamítnut. 
Podán rozklad, následně došlo ke zpětvzetí. 
 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a ACTHERM, spol. s r.o.: nesouhlas odběratele 
s výší některých položek v ceně tepla (především výrobní a správní režie, zisk). Požádána SEI 
o provedení kontroly se zaměřením na zpochybňované položky. Nebylo shledáno porušení 
žádného předpisu. Výše jednotlivých zpochybňovaných položek potvrzena ve výši 
fakturované odběratelem. Vydáno prvoinstanční rozhodnutí, kterým potvrzena cena 
dodavatele. 
 
Zásobování teplem Ostrava, a.s. a Bytové družstvo Porubská 555: odběratel požadoval, 
aby dodavatel účtoval v ceně za tepelnou energii pevnou sazbu 1m2 započitatelné podlahové 
plochy a nikoliv 1m2 podlahové plochy. Vydáno rozhodnutí o neakceptaci účtování stálé 
složky ceny tepla v m2. 
 
Zásobování teplem Ostrava, a.s. a Bytové družstvo Matiční 12/2255: nesouhlas odběratele 
s konstrukcí ceny tepelné energie, kdy stálé složka ceny je účtovaná za 1 m2 podlahové 
plochy. Rozhodnutím potvrzen nesouhlas odběratele jako oprávněný. 
 
Zásobování teplem Ostrava, a.s. a BISPRO s.r.o.: oznámení ZTO, že ze strany odběratele 
dochází k nečinnosti při uzavírání nové smlouvy na dodávku tepelné energie. Dle vyjádření 
odběratele docházelo ke změně vlastnictví budovy, do níž probíhaly dodávky. Podepsán nový 
návrh smlouvy. 
 
United Energy, a.s. a Krušnohor družstvo: spor ohledně uzavření smlouvy na dodávku 
tepelné energie. Odběratel požadoval doplnění smlouvy o sankce na dodavatele v případě 
nesplnění sjednaných parametrů dodávky tepelné energie, s čímž dodavatel nesouhlasil 
s odůvodněním, že spory kvality dodávky lze řešit běžnou formou reklamačního řízení. 
Rozhodnutím byl návrh ustanovení, ve znění navrženém odběratelem zamítnuto. Potvrzeno 
rozhodnutím o rozkladu. 
 



United Energy, a.s. a Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.: nesouhlas odběratele se zněním 
smlouvy v otázce možného ukončení smlouvy v případě nesouhlasu odběratele se změnou 
ceny tepla. Dodavatel si nárokoval možnost ihned přerušení dodávek. Dohoda účastníků 
řízení o novém znění smlouvy. Při nesouhlasu se změnou ceny bude požádán ERÚ. 
 
United Energy, a.s. a MONTÁŽNĚ OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.: spor ohledně uzavření 
smlouvy na dodávku tepelné energie - odběratel odmítal uzavřít řádnou smlouvu a řešil stav 
formou kvartálních objednávek tepla. Rozhodnutí, že odmítání odběratele uzavřít písemnou 
smlouvu nemá právní oporu. 
 
FERRUM Strojírna, a.s. a TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o.: spor ohledně 
kalkulované ceny za dodávku tepelné energie pro rok 2003. Rozhodnutí, v němž stanovena 
maximálně možná věcně usměrňovaná cena tepelné energie na vstupu do odběrného místa, 
vypočtená v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2003. Dodavatel tepelné energie, 
společnost TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o., je oprávněn kalkulovat maximálně možnou 
věcně usměrňovanou cenu tepelné energie ze zdroje "FERRUM", vypočtenou v souladu 
s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2003, na vstupu do odběrného 
zařízení společnosti FERRUM Strojírna, a.s. pro rok 2003 ve výši 265,02 Kč/GJ bez daně 
z přidané hodnoty při předpokládaném celkovém množství prodané tepelné energie 
68 100 GJ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
Teplárny, Brno a.s. a Tepelné zásobování Brno, a.s.: spor ohledně jednotkové ceny tepelné 
energie pro domácnosti pro rok 2003. Rozhodnutí, kalkulovaná cena tepelné energie pro 
domácnosti na systému centrálního zásobování teplem v Brně, požadovaná společností 
Teplárny Brno, a.s. od 1. ledna 2003 ve výši 303,24 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty není  
v rozporu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2003. Společnost Teplárny Brno, a.s. je tedy 
oprávněná tuto kalkulovanou cenu společnosti Tepelné zásobování Brno a.s. od 1. ledna 2003 
účtovat. Společnost Teplárny Brno, a.s. je oprávněna tuto kalkulovanou cenu tepelné energie 
pro domácnosti upravit k 1. dubnu 2003 pouze v proměnných položkách v souvislosti se 
změnou ceny paliv. 
 
KROMOS s.r.o. a TECHEM spol. s r.o.: spor ohledně neuzavření smlouvy na výkup 
tepelné energie z kombinované výroby elektřiny a tepla – problematika cenová – jaká cena 
taková, aby nedocházelo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro soubor 
stávajících odběratelů. Rozhodnutím určena cena tepelné energie z kombinované výroby 
elektřiny a tepla, při níž vzniká povinnost výkupu v souladu s § 80 energetického zákona. 
Povinnost výkupu tepelné energie z kombinované výroby elektřiny a tepla pro společnost 
TECHEM spol. s r.o. od společnosti KROMOS s.r.o. vzniká při ceně tepelné energie ve výši 
204,16 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty, za předpokladu prodaného ročního množství 
9 600 GJ. 
 
Zásobování teplem Ostrava, a.s. a BD Budovatelská 451/7, družstvo: spor ohledně 
neuzavření dodatku ke smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie a sporu o cenu tepelné 
energie pro druhé pololetí roku 2003 a pro rok 2004. Na základě proběhlých jednání došlo 
k podpisu předmětné smlouvy a k ukončení správního řízení z důvodu schválení smíru. 


