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Informace o výsledku centrálního nákupu silové složky maloodběrů
elektrické energie na období 2014-2016 na ČMKBK

Usnesením RMP č. 961 ze dne 25. 6. 2009 byla schválena instrukce QI 74-01-01 Centrální
nakupování, která stanoví základní pravidla pro centrální nakupování vybraných komodit pro
Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace prostřednictvím rámcových smluv,
sjednaných Odborem vnitřní správy MMP. Jednou z těchto komodit je nákup elektrické
energie.
Usnesením RMP č. 526 ze dne 30.5.2013 byl schválen nákup silové složky maloodběrů
elektrické energie na období 2014-2016 pro Magistrát města Plzně, městské obvody, městské
příspěvkové organizace a městské obchodní společnosti, které o společný postup při výběru
dodavatele elektrické energie projevily zájem, prostřednictvím Českomoravské komoditní
burze Kladno a.s., IČO:49546392 se sídlem Kladno, náměstí Sítná 3105.
Samotný nákup silové složky maloodběrů elektrické energie byl realizován v souladu
s ustanovením § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to na
Českomoravské komoditní burze Kladno, a.s. formou jednacího řízení bez uveřejnění. Při
nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze zastupoval město Plzeň, jako
centrálního zadavatele vybraný dohodce, který může obchodovat na komoditní burze a je
osobou oprávněnou uzavírat burzovní obchody dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních
burzách.
Centrálního nákupu se zúčastnilo celkem 96 subjektů města tj. všech 10 městských obvodů,
Městská policie, 26 základních škol, 39 mateřských škol, 12 příspěvkových organizací, 5
obchodních společností s podílem města a Magistrát města Plzně. Jednalo se celkem o 1509
odběrných míst. Celkový soutěžený objem nákupu činil na 3 roky 73 563 MWh.
K vlastní realizaci nákupu elektrické energie bylo potřeba provést detailní analýzu o
stávajícím stavu odběru elektrické energie v odběrných místech statutárního města Plzně a jím
zřizovaných a založených organizací. Tato analýza zahrnuje veškeré parametry odběru pro
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každé odběrné místo. Tyto parametry zahrnují jak údaje technické, tak údaje obchodní.
Výsledky této analýzy pomohly stanovit souhrnnou jednotkovou agregovanou cenu ve výši
1352 Kč/MWh.
Dne 17.10.2013 proběhla samotná aukce jejímž výsledkem byla agregovaná cena ve výši
926 Kč/MWh. Tato cena byla na základě stanovených koeficientů jednotkových cen
přepočítána na jednotlivé distribuční sazby.
Vítězem samotného nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno se stala společnost
ČEZ Prodej, s.r.o. , se sídlem Praha 4, Duhová 1/425.
Dosažená úspora na období 3 let činí 33 444 967,-Kč.
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