
Vyjádření ředitele a. s. Teplárna Strakonice  Pavla Hřídele k  omezení dodávek pro společnost
Energo 

 TST  a.s.  čelí  situaci,  ve  které  se  neocitl  vlastním  zaviněním,  kdy  společnost  Energo
soustavně porušovala a porušuje Rozhodnutí ERU ze dne 3.září 2020. Společnost Energo
nemá uzavřenou smlouvu na dodávky tepla pro rok 2021 a neuhradila do dnešního dne ani
jednu fakturu za odebrané teplo. 

 Důvodem k omezení  či  přerušení  dodávek  tepelné  energie  je  skutečnost,  že  se  jedná  o
neoprávněný  odběr  z důvodu  opakovaného  neplnění  smluvních  platebních  povinností.
V takovém případě se na věc zároveň aplikuje i ust. § 89 odst. 1 písm. b) energetického
zákona. Jde o situaci, kdy odběratel dluží držiteli licence na výrobu tepelné energie nebo
rozvod tepelné  energie  peněžitý  dluh vzniklý ze smlouvy (obdobně ze shora uvedeného
Rozhodnutí  ERU).  V případě  společnosti  Energo  šlo  o  opakované  prodlení  s  plněním
peněžního dluhu, který nebyl splněn ani přes upozornění. 

Z  rozhodnutí  ERU  ze  dne  3.září  pak  dále  vyplývá,  že  od  1.1.2021  není  TST  a.s.  povinen
zabezpečovat dodávky tepelné energie pro společnost Energo.  Pokud TST a.s. přesto tepelnou
energii  dodává  i  po  1.1.2021  je  tato  situace  právně  kvalifikovatelná  jako  bezdůvodné
obohacení na straně společnosti Energo. Přestože TST a.s. společnosti Energo v rámci správního
řízení  vedeného ERU pod sp.zn.  SLS-07541/2020-ERU v rámci svého podání ze dne 4.12.2020
poskytl návrh Smlouvy o dodávce tepelné energie, společnost Energo jej neakceptovala.  

 Právně této situaci  odpovídá ust.  § 89 odst.  1 písm. a) energetického zákona. Za právní
důvod, který odpadl, lze považovat jakýkoli zánik závazku, jehož předmětem je dodávka
tepelné  energie  (dohoda,  odstoupení,  výpověď,  uplynutí  doby,  na  niž  byla  smlouva
(předběžné opatření) sjednána). Společnost Energo odebírá od TST a.s.e tepelnou energii
bez právního důvodu a TST a.s. proto může dodávku tepelné energie nejen zcela přerušit, ale
i odběrné místo od soustavy zásobování tepelnou energií odpojit.    

 Společnost  Energo  si  je  vědoma,  že  se  dopouští  „neoprávněného  odběru“,  jehož
význam tkví v tom, že opravňuje TST a.s.,  coby držitele  licence na výrobu tepelné
energie či rozvod tepelné energie, přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie podle
§ 76 odst. 4 písm. i) energetického zákona. 
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