
Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, 
ukončených v roce 2004

SEKCE REGULACE

- ELEKTOENERGETIKA

Moravská energetika, s.r.o. a Jihomoravská energetika, a.s.: spor ohledně smluvních 
podmínek pro připojení větrných elektráren 3 x Vestas V80 v katastru obce Benešov 
u Boskovic, náležejících společnosti Moravská energetika, s.r.o., s ohledem na postup 
provozovatele distribuční soustavy při posuzování žádostí více žadatelů o připojení na 
dotčeném území. Prvoinstančním rozhodnutím byla na základě § 17 odst. 8 písm. g) 
energetického zákona společnosti Jihomoravská energetika, a.s., jako držiteli licence na 
distribuci elektřiny, uložena povinnost zjednat nápravu zjištěných nedostatků a v souladu 
s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 18/2002 Sb., o podmínkách 
připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.,
a s Pravidly provozování distribučních soustav, přednostně posoudit žádost společnosti 
Moravská energetika, s.r.o. o připojení větrných elektráren 3 x Vestas V80 v katastru obce 
Benešov u Boskovic.

Severočeská energetika, a.s. a paní Lenka Losová: spor ohledně uzavření smlouvy 
o dodávce elektřiny v odběrném místě, kde byl zjištěn neoprávněný odběr elektřiny.
Podstatou problému byl tvrzený zjištěný neoprávněný odběr v odběrném místě č.p. 391 
v Benešově nad Ploučnicí, spočívající v nasvorkování kabelu před měřícím zařízením 
dodavatele, kterým byl prováděn neoprávněný neměřený odběr elektřiny, a následné 
odmítnutí společnosti Severočeská energetika, a.s., jako držitele licence na distribuci 
elektřiny, uzavřít s paní Lenkou Losovou smlouvu o dodávce elektřiny k danému odběrnému 
místu. Po úpravě odběrného místa ze strany odběratele došlo k podepsání smlouvy na 
dodávku elektrické energie a k následnému ukončení správního řízení.

- PLYNÁRENSTVÍ

Českomoravská plynárenská, a.s. a Jihočeská plynárenská, a.s.: spor o maximální cenu 
zemního plynu mezi držiteli licence na distribuci plynu. Podstatou sporu byla skutečnost, že 
Českomoravská plynárenská, a.s. požadovala o uzavření smlouvy s cenou zemního plynu 
určenou podle článku I. odstavec 2. CR č. 25/2003, zatímco dodavatel (společnost Jihočeská
plynárenská, a.s.) trval na dodávkách zemního plynu společnosti Českomoravská plynárenská, 
a.s. za ceny, odpovídající cenám podle článku I. odstavce 3. CR č. 25/2003. Prvoinstančním 
rozhodnutím byl návrh na stanovení povinnosti společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.,
uzavřít se společností Českomoravská plynárenská, a.s., dohodu o změně ujednání o ceně 
v kupní smlouvě o dodávkách zemního plynu s účinností od 1. ledna 2004 zamítnut, přičemž 
bylo stanoveno, že pro zemní plyn dodávaný společností Jihočeská plynárenská, a.s.,
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společnosti Českomoravská plynárenská, a.s., platí s účinností od 1. ledna 2004 maximální 
cena zemního plynu podle článku I. odstavce 3. Cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 25/2003 ze dne 25. listopadu 2003, o cenách plynů. Společností 
Českomoravská plynárenská, a.s., byl podán rozklad, který předseda ERÚ svým rozhodnutím 
zamítnul a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil.

Obdobná správní řízení s obdobným průběhem jako v případě správního řízení ve věci sporu 
o maximální cenu zemního plynu mezi držiteli licence na distribuci plynu, společnostmi 
Jihočeská plynárenská, a.s. a Českomoravská plynárenská, a.s., vedl Energetický regulační 
úřad v jednotlivých sporech o maximální cenu zemního plynu mezi společností 
Českomoravská plynárenská, a.s. a společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s.,

Severočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s. a Pražská plynárenská, a.s.

- TEPLÁRENSTVÍ

Jihostroj, a.s. a TEZA CK s.r.o.: spor o cenu tepelné energie pro rok 2004. Podle vyjádření
společnosti Jihostroj a.s., držitele licence na výrobu tepelné energie, byla podstatou sporu 
cena jím dodávané tepelné energie pro rok 2004, s níž společnost TEZA CK s.r.o., držitel 
licence na rozvod tepelné energie, nesouhlasí, ačkoliv podle jejího vyjádření byla v souladu 
s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 21/2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004, a jím 
navržená cena byla jak pro rok 2004, tak i v předchozích letech hluboko pod úrovní 
kalkulované ceny (nákladové i věcně usměrňované). Prvoinstančním rozhodnutím byl 
potvrzen požadavek společnosti Jihostroj a.s., uzavřít mezi společnostmi Jihostroj a.s., jako 
dodavatelem tepelné energie, a TEZA CK s.r.o., jako odběratelem tepelné energie, dodatek ke 
kupní smlouvě č. 1/2001 na dodávky a odběr páry, týkající se ceny tepelné energie pro rok 
2004, v kalkulované výši 213,83 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty, jako oprávněný.

ENERGOINVEST, a.s. a KOVOSVIT, a.s., Společenství vlastníků jednotek Dukelská 
1/630 Sezimovo Ústí II: stížnost na cenu tepla za rok 2001 a kalkulace ceny tepla pro rok 
2002. Požádána SEI o provedení kontroly. Rozhodnutím o rozkladu potvrzeno prvoinstanční 
rozhodnutí, kterým se společnosti ENERGOINVEST, a.s. uložila povinnost stanovit 
průměrnou věcně usměrňovanou cenu tepelné energie na soustavě centrálního zásobování 
tepla v Sezimově Ústí pro rok 2001 ve výši 385,13 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty, a to 
tím způsobem, že provede snížení všech cen tepla na soustavě centrálního zásobování tepla 
v Sezimově Ústí o částku 9,25 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty. Pro rok 2002 byla 
rozhodnutím zjištěna průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie od dodavatele 
tepelné energie, společnosti ENERGOINVEST, a.s., na soustavě centrálního zásobování tepla 
v Sezimově Ústí ve výši 423,55 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty.



DESTRA Co., spol. s r.o. a Energetika Chropyně, a.s.: spor o výkup a cenu vykupované 
tepelné energie podle § 80 odst. 2 písm. a) energetického zákona, vyráběné ve spalovně 
nebezpečných odpadů (DESTRA Co., spol. s r.o. jako držitel licence na výrobu tepelné 
energie), přičemž Energetika Chropyně, a.s., je kromě provozování rozvodů tepelné energie 
rovněž výrobcem tepelné energie. Na ústním jednání navrženo řešení v podobě cenového 
dodatku a dodatku, týkajícího se způsobu výkupu tepelné energie. Mezi účastníky řízení došlo 
k dohodě ohledně výkupu a ceny vykupované tepelné energie tak, aby byla splněna podmínka 
podle § 80 odst. 2 písm. a) energetického zákona, tj. případ, kdy nedochází ke zvýšení 
celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro soubor stávajících odběratelů a zároveň 
tepelná energie byla co nejúčinněji využita.

Desenská teplárenská spol. s r.o. a Stavební bytové družstvo Špičák: spor o uzavření 
smlouvy na dodávku tepelné energie a spor o cenu tepelné energie. Na základě vzájemných 
jednání byla dosažena dohoda a došlo mezi účastníky správního řízení k uzavření smlouvy na 
dodávku tepelné energie. V otázce cenové byla zjištěna maximálně možná kalkulovaná cena 
tepelné energie od dodavatele tepelné energie, společnosti Desenská teplárenská společnost 
s ručením omezeným, pro odběratele tepelné energie, Stavební bytové družstvo Špičák, pro 
celé regulované období kalendářního roku 2003, ve výši 409,85 Kč/GJ bez daně z přidané 
hodnoty. O tom, zda společnost Desenská teplárenská spol. s r.o. při snaze o změnu ceny tepla 
postupovala v souladu s dotčeným zněním smlouvy a má nárok na zjištěnou cenu tepelné 
energie, však Energetický regulační úřad nemůže rozhodovat, jelikož není kompetentní 
k výkladu uzavřených smluv. Rovněž vznesen požadavek na SEI na kontrolu roku 2003 
u dodavatele tepelné energie.

Desenská teplárenská spol. s r.o. a ABB s.r.o.: spor o uzavření smlouvy na dodávku tepelné 
energie a spor o cenu tepelné energie. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rámci 
tohoto správního řízení bylo analogické s výše zmíněným rozhodnutím v rámci správního 
řízení ve sporu mezi společností Desenská teplárenská spol. s r.o. a Stavebním bytovým 
družstvem Špičák.

SMO, městská akciová společnost Orlová a Bytové družstvo v Orlové: správní řízení
zahájené z podnětu odběratele, Bytového družstva v Orlové, ve věci sporu ohledně neuzavření 
dodatku č. 17 ke smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie ze dne 1.7.1996, jehož obsahem 
bylo ujednání o ceně, množství, zálohových platbách a přihláška k odběru tepelné energie, vše 
pro rok 2004. Prvoinstančním rozhodnutím určena průměrná předběžně kalkulovaná cena 
tepelné energie společnosti SMO, městská akciová společnost Orlová, držitele licence na 
rozvod tepelné energie, pro rok 2004, pro cenovou lokalitu město Orlová, ve výši 
293,78 Kč/GJ bez daně z přidané hodnoty. Podán rozklad společností SMO, městská akciová 
společnost Orlová. Rozhodnutím o rozkladu předseda ERÚ prvoinstanční rozhodnutí s určitou 
formální úpravou potvrdil a rozklad zamítnul.



ODBOR LICENCÍ

- ELEKTOENERGETIKA

IMOLA, s.r.o.: rozklad proti rozhodnutí o zrušení licence s předmětem podnikání „distribuce 
elektřiny“ se stanovením povinnosti pokračovat v licencované činnosti po dobu 12 měsíců 
ode dne podání žádosti o zrušení licence jejím držitelem, které bylo vydáno po zrušení 
předchozího rozhodnutí o zrušení licence, jenž výše uvedenou povinnost neukládalo, v řízení 
mimo odvolání. V řízení o rozkladu byl rozklad zamítnut a prvoinstanční rozhodnutí 
potvrzeno.

V rámci předmětného správního řízení bylo dále rozhodnutím předsedy ERÚ o rozkladu 
společnosti IMOLA, s.r.o., proti rozhodnutí sekce regulace rozhodnuto o povinnosti 
společnosti IMOLA, s.r.o., zajistit podle § 25 odst. 11 písm. a) energetického zákona 
připojení odběrného zařízení společnosti DESK - FORM, a.s., na distribuční soustavu a podle 
§ 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona uzavřít do 7 dnů od právní moci tohoto 
rozhodnutí se společností DESK - FORM, a.s. smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 
energetického zákona pro odběrné místo společnosti DESK - FORM, a.s. v Újezdečku 
u Teplic a v téže lhůtě zahájit pro společnost DESK - FORM, a.s. dodávky elektřiny za ceny 
regulované Energetickým regulačním úřadem.

- PLYNÁRENSTVÍ

Quantum, a.s.: řízení mimo odvolání ve věci zrušení rozhodnutí o změně licence 
s předmětem podnikání „distribuce plynu“, spočívající ve zvýšení počtu vymezených území, 
zahájené z podnětu úřadu pro nedoložení smlouvy o zajištění dodávky plynu do plynového 
distribučního zařízení, bylo později zastaveno pro odpadnutí důvodu řízení po změně licence 
provedené na žádost jejího držitele.

- TEPLÁRENSTVÍ

Cukrovar Kopidlno a.s.: zrušení licencí s předměty podnikání „výroba tepelné energie“ 
a „rozvod tepelné energie“ s následným uložením povinnosti poskytnout tepelné zařízení pro 
výrobu a rozvod tepelné energie jinému držiteli licence pro převzetí povinnosti dodávky 
tepelné energie a výkon činnosti nad rámec vlastní licence a povinnosti převzetí dodávek 
společností GOLEM Velké Hamry, a.s.. Protože situace byla vyřešena nezávisle na provozu 
dosavadního centrálního zdroje tepelné energie, nedošlo k výkonu rozhodnutí.

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. a MARSERVIS, s.r.o.: společností 
MARSERVIS, s.r.o. byl podán rozklad proti rozhodnutí o udělení licence s předmětem 



podnikání „rozvod tepelné energie“ společnosti Chodovské technicko-ekologické služby 
s.r.o., který předseda ERÚ svým rozhodnutím zamítl a potvrdil prvoinstanční rozhodnutí.


