
     
 
 
 
 
 

 
                                                              
                                                             Tisková zpráva  
 

Město Svitavy soutěžilo ceny  energií 

 

Od roku 2009 provádí město výběr dodavatele energií na základě vyhlašovaných veřejných zakázek, 
kde město vystupuje jako centrální zadavatel pro organizace městem zřízené a obchodní společnosti, 
v nichž je město jediným vlastníkem.  
 
Při těchto nákupech elektřiny a plynu využívá město jeden ze zákonných způsobů zadávacího řízení 
uvedených v zákoně o veřejných zakázkách, a to 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.  
 
Rada města Svitavy schválila záměr realizovat veřejnou zakázku na nákup elektřiny a plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky pro období let 2017 – 2018 prostřednictvím Českomoravské 
komoditní burzy Kladno . Obchodování na burze podléhá stanoveným burzovním pravidlům a 
k přímému obchodování jsou oprávněni pouze její členové. Ostatní účastníci (nečlenové burzy) musí 
obchody uzavírat prostřednictvím zprostředkovatele, tzv. dohodce. Pro město Svitavy práci dohodce 
prováděla makléřská společnost PROSPEKSA, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Tato 
společnost zpracovala podklady pro obchodování a zastupovala město na komoditní burze při 
jednotlivých elektronických nákupech. 
  
Centralizovaný nákup energií proběhl 11. října 
2016. Elektřina v napěťové hladině vysokého 
napětí pro tři subjekty (6 odběrných míst) o 
objemu 4887 MWh je  vysoutěžena za cenu 804 
Kč/MWh a v hladině nízkého napětí pro 20 
subjektů (117 odběrných míst)  o objemu 5254 
MWh za cenu 785 Kč/MWh. Zemní plyn pro 
odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro 1 subjekt 
(1 odběrné místo) o objemu 3360 MWh je 
vysoutěžen za cenu 434 Kč/MWh a zemní plyn 
pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro sedm 
subjektů (23 odběrných míst) o  objemu 8998 
MWh za cenu 439 Kč/MWh. Dodavatelem 
elektřiny pro období 2017 - 2018 je pro nízké 
napětí společnost  CENTROPOL ENERGY, pro vysoké napětí společnost Veolia Komodity 
ČR, dodavatelem plynu (velkoodběr i maloodběr) společnost VEMEX Energie.  
 
Roční úsporu za energie předpokládá město -  díky centralizaci zakázky -  ve výši cca 650 tis. Kč. 

 
 

Ilona Kociánová 


