
SDRUŽENÝ NÁKUP ENERGIÍ 



Proč nakupovat energie sdruženě? 

 
Výhody pro odběratele  

● Nižší obchodní cena  

● Výhodnější smluvní a platební podmínky 

● Regulace ostatních poplatků a služeb např.: upomínka, mimořádné 

vyúčtování  

Výhody pro dodavatele  

● Větší množství zákazníků 

● Vyšší objem energií 

● Méně nákladná akvizice 

● Reference 

 



Jaké problémy se s tím váží na straně zadavatele? 

● Vytvoření kupní síly (Obec + Přísp. organizace, Obec + Obec, Město + 

Obec)  
● Začlenění zakázky dle finančního limitu 

● Náročná administrativa 

Veřejná zakázka malého rozsahu do 2 000 000 Kč 

Podlimitní veřejná zakázka od 2 000 000 - do 3 686 000 Kč 

Nadlimitní veřejná zakázka od 3 686 000 Kč 

Určení rozsahu zakázky elektrické energie: 40% dodávka + 60% distribuce 

Určení rozsahu zakázky zemního plynu: 80% dodávka + 20% distribuce  

 



Co vše se může pokazit? 

● Nejhorší scénář = nepřijde žádná nabídka  

Důvody:  

● Nezajímavý soutěžený objem 

● Chyby ve specifikaci odběrných míst (později problém s přeregistrací) 

● Nekvalitní Zadávací dokumentace 

 



Co by měla obsahovat Zadávací dokumentace  

● Základní údaje o zadavateli 

● Základní údaje o zástupci zadavatele 

● Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky 

● Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

● Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek 

● Specifikace položek e-aukce 

● Způsob posouzení a hodnocení nabídek vč. podmínek e-aukce 

● Požadavky na prokázání kvalifikace 

● Požadavky a podmínky na zpracování nabídky 

● Obchodní, platební a jiné podmínky 

● Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

 



Jaká bude koncová cena? 

● Konečné ceny ovlivňuje vývoj na energetických komoditních burzách  

● Důležité je načasování soutěže (stejný soutěžený objem = jiná cena)  

● Nezávislá analýza úspory 

Jaké faktory ovlivňují ceny elektrické energie:  

● Ceny uhlí 

● Ceny emisních povolenek 

● Odstávky jaderných bloků 

● Solární produkce 

● Provázanost Německého trhu s Českým 

 



Jaká bude koncová cena? 

Jaké faktory ovlivňují ceny zemního plynu:  

● Množství plynu v zásobnících 

● Klimatické podmínky 

● Politická situace 

 



Jak získat data pro sdruženou dodávku? 

Smlouva o sdružených službách  

● Subjekt 

● Produkt 

● Délka smluvního vztahu (pozor na prolongace) platnost a účinnost 

● Platební metody  

● Četnost a výše záloh 

Vyúčtovací faktura za energie 

● Adresa odběrného místa 

● EAN 18-ti místný číselný údaj 

● EIC 16-ti místný číselný údaj 

 



Není se čeho bát 

● Vítěz výběrového řízení zajišťuje kompletní přeregistraci na základě 

plné moci 

● Výpověď stávajícímu dodavateli v případě, že není smlouva ukončena k 

určitému datu 

● Registrace u provozovatele distribuční soustavy 

● Uzavření smlouvy o připojení 

● Měřidla se nemění 

● Odečty a technické problémy nadále řeší provozovatel distribuční 

soustavy 

 



Děkuji Vám za pozornost 

 

Daniel Jašev 

Analytik, Administrátor 

GSM +420 723 715 755 

info@nakupenergii.cz 

 

 

 


