č. j. 5 C 28/2020-

PROTOKOL O VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU
před soudem prvního stupně
Okresní soud v Kutné Hoře

dne 20. 07. 2020

ŽALOBKYNĚ:

KH TEBIS s.r.o., IČO: 47542713

ŽALOVANÁ:

EC Kutná Hora s.r.o., IČO: 28497422

o žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
Samosoudce:

JUDr. Milan Závurka, PhD.

Zapisovatelka:

Pavla Rana, DiS.
Při zahájení jednání byli přítomni:

1. žalobkyně: KH TEBIS s.r.o., IČO: 47542713 – nikdo, omluvena
rodné číslo, číslo OP:
osoba pověřená za ně* jednat:
, pověření ze dne
č.l. spisu
se nedostavil/a - doručení vykázáno dnem
/ doručení není vykázáno
2. zástupce žalobkyně: JUDr. Jakub Havlíček, advokát Hradec Králové - omluven
plná moc ze dne 9. 12. 2019 č.l. spisu 6
ustanoven rozhodnutím ze dne
č.l. spisu
substituční plná moc ze dne
č.l. spisu
se nedostavil - doručení vykázáno dnem 2020 do DS / doručení není vykázáno
3. podpůrce:
smlouva o nápomoci ze dne

, č.l. spisu

4. žalovaná: EC Kutná Hora s.r.o.
omluvena, rodné číslo, číslo OP:
osoba pověřená za ní jednat:
, pověření ze dne
, č.l. spisu
se nedostavil/a - doručení vykázáno dnem
/ doručení není vykázáno
5. zástupce žalované: za Mgr. Luďka Šikolu, i. s. Mgr. Bc. Martina Hadrbolcová omluvena
plná moc ze dne 4. 2. 2020, č.l. spisu 37
ustanoven rozhodnutím ze dne
, č.l. spisu
substituční plná moc ze dne 7. 7. 2020, č.l. spisu 59
se nedostavil - doručení vykázáno dnem 2020 do DS / doručení není vykázáno
6. podpůrce:
smlouva o nápomoci ze dne

, č.l. spisu

Jednání zahájeno v 10:45 hodin.
Před zahájením jednání ve věci samé vyhlášeno
Usnesení
Z technických důvodů nebudou pořizovat zvukové a zvukově obrazové záznamy.
Před zahájením jednání ve věci samé zástupci účastníků omlouvají svoji neúčast, s tím, že jim bylo
sděleno, že účast není nutná.
Přečteny závěrečné podání a náklady řízení na č.l. 64 – 77.
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Bez přerušení řízení vyhlášen
ROZSUDEK
I.

Žalované se ukládá povinnost sjednat s žalobkyní ke smlouvě o dodávce tepelné
energie, uzavřené dne 3. 5. 2012, novou výši rezervovaného tepelného výkonu pro
stanovení stálé složky dvousložkové ceny na hodnotu 12 MW na místo současných
14 MW sjednaných ve smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 3. 5. 2012, a to s
účinností od 1. 1. 2018.

II.

Tímto rozsudkem se v plném rozsahu nahrazuje rozhodnutí správního orgánu rozhodnutí Rady Energetického regulačního řadu č. j. 03299-41/2018-ERU ze dne
12. 11. 2019.

III.

Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 17.302,10 Kč, na účet
advokáta JUDr. Jakuba Havlíčka, sídlem Divišova 882, Hradec Králové, a to do
tří dnů ode dne právní moci rozsudku.

Vyhlášení rozsudku skončeno v 10:55 hodin
Kutná Hora 20. července 2020
JUDr. Milan Závurka, PhD.
samosoudce
Pavla Rana, DiS.
zapisovatelka

