
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                                   

                                                          Tisková zpráva  
 

 

Vysoutěžené ceny energií pro rok 2016 
 
Rada města Svitavy schválila na svém jednání 8. září 2015 záměr realizovat veřejnou zakázku 
na nákup elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro rok 2016 prostřednictvím 
komoditní burzy. 
 
Město Svitavy uzavřelo smlouvy o centralizovaném zadávání s organizacemi městem zřízenými, se 
společnostmi, v nichž je město jediným společníkem. Jednalo se celkem o 23 subjektů. Při těchto 
nákupech elektřiny a plynu využilo město jeden ze zákonných způsobů zadávacího řízení uvedených 
v zákoně o veřejných zakázkách - jednací řízení bez uveřejnění.  
V jednacím řízení bez uveřejnění může být veřejná zakázka na dodávky zadána, jestliže jde 
o dodávky nabízené a kupované prostřednictvím komoditní burzy. Celý proces nákupu energií 
na komoditní burze je plně transparentní a zajišťující nákup za nejlepších možných cenových 
podmínek.  
 
Následně byly radou města 22. září schváleny smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností 
s dohodcem, firmou eCENTRE a.s., která se tímto zavázala provést osobně a jménem zájemce, 
města Svitavy jako centrálního zadavatele, burzovní obchod na koupi, resp. dodávku komodity, 
včetně tzv. pomocných obchodů, tedy sdružené služby dodávek zemního plynu a elektrické energie 
prostřednictvím Komoditní burzy Praha. Rada města schválila 20. října příkaz a výzvu 
k obchodování burzovního obchodu a 27. října proběhlo již samotné obchodování. 
 
Dodavatelem pro rok 2016 se stala firma One Energy Česká republika a.s. pro všechny čtyři 
soutěžené komodity: zemní plyn – maloodběr, zemní plyn – velkoodběr, elektrická energie – nízké 
napětí, elektrická energie – vysoké napětí. 
 
Ceny energií pro rok 2016 jsou pro město Svitavy, jako centrálního zadavatele, velmi příznivé. 
Předpokládaná úspora na rok 2016 oproti roku 2015 při stejném objemu odebraných komodit je 
cca 1,3 mil. Kč.   
 
Dohodce podle smlouvy zajistil dodání závěrkových listů všem zadavatelům i centrálnímu 
zadavateli. Ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele byly v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách zveřejněny všechny údaje týkající se tohoto burzovního obchodu, včetně 
písemné zprávy zadavatele. 
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