
 

Zpravodaj Teplárny Varnsdorf a.s. č. 5/22 

Teplárna nepochybila v kalkulaci ceny tepla 

Chyba byla prokázána Městu 

 

 Vážení odběratelé, V tomto čísle se mimo jiné opět vrátíme ke kalkulaci předběžné ceny tepelné energie pro rok 2022. 

Teplárna Varnsdorf a.s. při tvorbě kalkulace vždy důsledně dodržuje platnou legislativu a platné Cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu a v maximální míře  respektuje v rámci možností zájmy odběratelů. 

 

Kalkulace předběžné ceny tepla pro rok 2022 a její posouzení Energetickým regulačním úřadem 

   Jak jistě víte, podalo město Varnsdorf podnět na Energetický regulační úřad (dále jen ERU) k posouzení správnosti 

kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2022. V těchto dnech jsme obdržely závěr ERU z tohoto šetření 

s konstatováním, že Teplárna Varnsdorf a.s. nepochybila a postupovala v souladu s cenovým rozhodnutím ERU, viz 

citace: 

Po posouzení všech relevantních předložených podkladů dospěl Energetický regulační úřad k závěru, že společnost 

Teplárna Varnsdorf a.s. při kalkulacích první a druhé předběžné ceny tepelné energie pro rok 2022 ve zmíněných 

položkách postupovala v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. 

 

  ERU se dále pozastavoval a prošetřoval výši nájemného za primární horkovodní rozvody vč. OPS, které jsou 

v majetku města (město je odepisuje) a teplárna je má v nájmu. Zde je nejprve třeba napsat, že dle posledního Cenového 

rozhodnutí ERU č.4/2021 je možné do kalkulace ceny tepla zahrnout nájemné maximálně ve výši součtu ročních 

odpisů pronajatého majetku a zisku, který by mohl dodavatel tepla provozující pronajatý majetek uplatnit. Teplárna 

Varnsdorf a.s. se rozhodla zanést do ceny tepla pouze nájem ve výši odpisů z pronajatého majetku bez zisku, neboť si 

zisk do distribuce nekalkuluje a požádala město o sdělení výše těchto odpisů. Město nám zaslalo rozpis odpisů 

v celkové výši 5 175 696 Kč, což teplárna po prostudování zaslaného rozpisu opakovaně písemně zpochybnila. Město 

však trvalo na původně sdělené výši odpisů s poznámkou, že je podobná výši, kterou za nájem rozvodů město 

Varnsdorf doposud požadovalo. Teplárně Varnsdorf a.s. tedy nezbylo nic jiného, než tuto částku za nájem do kalkulace 

zahrnout (viz kalkulace ve Zpravodaji č.1/22). 

 

   I v tomto případě dal ERU za pravdu Teplárně, která zpochybnila rozpis odpisů zaslaných městem   a  odpisy sdělené 

městem ve výši 5 175 696 Kč označil jako nepravdivé, viz citace ERU: 

 

  V dané věci však Energetický regulační úřad upozorňuje na položku „nájemné“, konkrétně na výši odpisů 

pronajatého majetku od města Varnsdorf. Po zjištění Energetického regulačního úřadu vyplývá, že hodnota ročních 

odpisů za  pronajatý majetek, kterou je možné uplatnit do ceny tepelné energie pro rok 2022, odpovídá  výši 2 392 812 

Kč, nikoli 5 175 696 Kč, jak bylo uvedeno ze strany města Varnsdorf v prosinci roku 2021. 

 

  Teplárna Varnsdorf a.s. považuje toto chybné stanovení výše odpisů, na kterém město trvalo i po upozornění 

Teplárny za velmi neseriózní jednání vedení města Varnsdorf především vůči odběratelům tepelné energie ve 

městě! 

 

 Stejně tak i v minulých letech ale i v současnosti vedení města Varnsdorf neustále přesvědčuje teplárnu, že si může 

dát do kalkulace ceny tepla nájemné ve výši 50 Kč/GJ, tak jak to dělala teplárna do roku 2016 a to  i přes to, že teplárna 

na žádost města sama požádala ERU o přezkum cenových kalkulací z let 2018 a 2019, kde ERU opět konstatoval, že 

cena nájmu 30 Kč/GJ, kterou do kalkulace ceny tepla vkládá teplárna je v pořádku a dle tehdy platných cenových 

rozhodnutí ERU. Pro Teplárnu to znamenalo mnoho práce a času stráveného nad shromážděním podkladů 

vyžadovaných  ERU. 



      

   Není to poprvé co se ukázalo, že pravda byla na straně Teplárny Varnsdorf a.s. A přestože, jak je výše uvedeno, se 

po několikáté prokázalo, že teplárna má kalkulaci ceny tepla v pořádku, tak město stále trvá na provedení správního 

řízení. Je to ale velice absurdní požadavek, protože ERU  po obdržení podnětu nejprve udělá předběžné šetření a 

teprve když zjistí nějaký přestupek provede správní řízení. “Potíž” je však v tom, že ERU v teplárně od roku 2018, 

kdy provádělo několik šetření na základě požadavků vedení města, stále žádný přestupek neodhalilo a nenašlo 

tak důvod ke správnímu řízení.  

  Město ale přes to na svém požadavku správního řízení  neustále trvá :-) a  tento požadavek zopakoval  pan 

Sucharda a ThMgr. Soloch při osobním jednání s předsedou dozorčí rady  Teplárny Varnsdorf a.s. 

        

   Teplárna jako poslední ústupek a projev dobré vůle o spolupráci s městem  bude pak muset paradoxně  na absurdní 

požadavek města přistoupit jedině tím že   “udá sama sebe za období do roku 2016” , kdy kalkulovala do ceny tepla 

nájemné v nesprávné výši 50 Kč/GJ.  Kdo pak zaplatí případnou pokutu a z čí kapes asi půjde ? Bude to město 

Varnsdorf, které Teplárnu k tomuto kroku donutilo, nebo Teplárna, která bude škodu požadovat po  bývalém vedení 

teplárny, nebo opět odběratelé…? A co bude v případě že měla Teplárna opět pravdu?  

 

  A jako návdavkem ještě níže dáváme odkaz na zajímavou debatu s opravdovými odborníky na energetiku, kde je 

možné po přeskočení reklamy se leccos zajímavého dozvědět o situaci v našem energetickém rybníčku a proč máme 

u nás nejdražší plyn v Evropě. 

(20) Xaver s hosty: Ivan Noveský a Vladimír Štěpán - YouTube 
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