
Správní řízení, vedená Energetickým regulačním úřadem, ukončená v roce 2001

1/ Sekce regulace zahájila dne 5. března 2001 SŘ č. j. P-295/01/142 ve věci sporu o určení 
ceny za dodávky tepla v roce 2001 mezi Sokolovskou uhelnou, a. s. jako dodavatelem 
(navrhovatel) a Karlovarskou teplárenskou, a. s. jako odběratelem. Dne 10. srpna 2001 byl 
schválen smír, v němž se stanovila cena tepla pro rok 2001 s účinností od 1. ledna 2001 
a smluvní strany zrušily platnost ustanovení kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné 
energie v části týkající se způsobu tvorby ceny tepla po roce 2000.

2/ Sekce regulace zahájila dne 18. června 2001 SŘ č. j. P-01014/01/401 ve věci uzavření 
smlouvy o přeúčtování nákladů ze rezervaci přenosových zařízení ČEPS, a. s. mezi STE, a. s.
(navrhovatel) a PRE, a. s. v roce 2001. Dne 7. září 2001 bylo vydáno rozhodnutí, v němž se 
návrh na rozhodnutí o povinnosti společnosti Pražská energetika, a. s. uzavřít se společností 
Středočeská energetická, a.s. smlouvu o přeúčtování nákladů za rezervaci přenosových 
zařízení ČEPS, a. s. zamítnul z důvodu, že Energetický regulační úřad nemá pravomoci 
rozhodovat spor daného druhu.

3/ Sekce regulace zahájila dne 25. dubna 2001 SŘ č. j. P-1031/01/142 ve věci nemožnosti 
dosažení dohody ohledně ceny dodávaného tepla mezi společnostmi Teplárny Brno, a. s. jako 
dodavatelem (požadavek na 305,50 Kč/GJ bez DPH) a Tepelné zásobování Brno, a. s. jako 
odběratelem – navrhovatel (propočtena cena 294,34 Kč/GJ). (Mezi podáním návrhu na 
rozhodnutí a vydáním tohoto konečného rozhodnutí došlo ke zvýšení ceny plynu a tudíž 
k růstu částky u požadovaných cen u obou společností.) Dne 4. září 2001 bylo vydáno 
rozhodnutí, kterým se určila prodejní cena pro dodávku tepla domácnostem společnosti 
Teplárny Brno, a. s. pro společnost TEZA Brno, a.s. ve výši 299,97 Kč/GJ bez DPH, při 
ročním objemu dodávek pro kalendářní rok 2001 ve výši 1 458 000 GJ.


