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Název materiálu:

Veřejná zakázka: „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ – uzavření 
Smlouvy o vzniku společnosti

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání 
veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky a společného 
nákupu silové energie pro rok 2015, jehož cílem má být výběr nejvhodnějšího 
dodavatele, včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných 
dále v této smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy („Smlouva o vzniku 
společnosti“) za účelem společného nákupu a zajištění dodávek silové energie pro rok 
2015.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada Města Přerova

Rada města Přerova, na své 99. schůzi konané dne 10. 9. 2014, postup společného zadání výše 
uvedené veřejné zakázky projednala, a své usnesení, zda doporučuje/nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o společném postupu veřejných 
zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 



občanský zákoník, a to za účelem společného nákupu silové elektřiny na komoditní burze, 
sdělí Zastupitelstvu města, prostřednictvím předkladatele předlohy ústně.

Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek

Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek, doporučuje ZM schválit usnesení 
v navrhovaném znění, dle důvodové zprávy. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje ZM schválit usnesení 
v navrhovaném znění, dle důvodové zprávy. 

Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení:
Problematika nákupu silové elektrické energie je řešena v časovém předstihu z důvodu, že 
stávající smlouva na dodávky elektrické energie končí k 31. 12. 2014.

Na základě tlaku vyplývajícího z rostoucích cen energií vstoupil Odbor vnitřní správy s 
Odborem správy majetku a komunálních služeb do příprav uzavření nové smlouvy s ohledem 
na zajištění optimální varianty výběru nového dodavatele a dosažení efektu co nejnižší 
budoucí nákupní ceny.

Aktuální smlouva je s dodavatelem silové elektřiny uzavřena na základě zájmu Statutárního 
města Přerova, jeho příspěvkových organizací a organizací městem zřízených, o dosažení 
úspor plynoucích ze spojení organizací a dosažení vyššího poptávkového objemu společným 
postupem.

Vzhledem k tomu, že díky sdružení poptávky bude úspor v roce 2014 dosaženo a všichni 
účastníci sdružení potvrdili zájem o shodný postup při nově připravovaném zadání veřejné 
zakázky, byla připravena, podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aktuální „Smlouva o vzniku 
společnosti“ (viz. Příloha č. 1 důvodové zprávy), která byla poskytnuta všem účastníkům 
stávajícího sdružení 
k vyjádření.

Všechny příspěvkové a zřízené organizace podmínky společného postupu odsouhlasily a 
zájem stát se účastníky společnosti i potvrdily.

Subjekty, se kterými bude výše uvedená smlouva uzavřena, jsou uvedeny v Příloze č. 1 
důvodové zprávy této předlohy - návrhu „Smlouvy o vzniku společnosti“.

K jednání a úkonům souvisejícím se zadáním veřejné zakázky a správou společných věcí za 
sdružení zadavatelů a společnost pověřují účastníci smlouvy Statutární město Přerov.



Po analýze a vyhodnocení zkušeností s modelem nákupu prostřednictvím komoditní burzy -
odhadovaná úspora za rok 2014 bude přesahovat částku 1 600 000,- Kč - zpracovatelé 
doporučili RM, aby i pro rok 2015 zvolila znovu variantu nákupu silové energie 
prostřednictvím komoditní burzy a pro tyto účely doporučila ZM schválit formu sdruženého 
nákupu prostřednictvím „Společnosti“. 

V souladu s požadavkem RM, všude tam, kde je to účelné, sdružovat se k nákupům, 
zpracovatelé tedy doporučují sloučit i poptávky na zajištění dodávky silové elektřiny pro 
jednotlivé subjekty – příspěvkové organizace a organizace zřízené Městem.

Předpokládaná hodnota objemu poptávané silové energie v Kč: 7 594 227,-
Cena garantovaná externím administrátorem - Organizační správní institut, o.p.s.:
• jednotková cena elektrické energie v hladině nízkého napětí vítězného uchazeče bude nižší 
nebo rovno 1012 Kč/MWh bez DPH
• jednotková cena elektrické energie v hladině vysokého napětí vítězného uchazeče bude nižší 
nebo rovno 1047 Kč/MWh bez DPH

V případě, že nedosáhneme na burze min. na tyto hranice, nedojde k podpisu tzv. 
Závěrkového listu, který představuje výstup burzovního obchodu (v podstatě se jedná o formu 
kupní smlouvy). Pokud však budou dohodnuté podmínky výhodnější než ceny stávající, dojde 
k uzavření smlouvy, tedy k podpisu Závěrkového listu, mezi dodavatelem a odběratelem za 
účasti Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Náklady spojené s administrací ve výši 1 000,- Kč + DPH hradí Odbor vnitřní správy, úsek 
veřejných zakázek ze svého provozního rozpočtu. 
Náklady zahrnující poplatky dle poplatkového řádu komoditní burzy a odměnu dohodci za 
zprostředkování burzovního obchodu, ve výši 1,4% z finančního objemu všech burzovních 
obchodů uzavřených na příslušném burzovním shromáždění, tj. cca 120 000,- Kč, budou 
fakturovány všem zúčastněným subjektům v poměrné výši podle nakoupeného objemu silové 
elektřiny pro jednotlivé zájemce dle jejich odběrných míst. Náklady SMP budou hrazeny z 
provozní části rozpočtu Odboru vnitřní správy a Odboru správy majetku a komunálních 
služeb. Odbor vnitřní správy v návaznosti na výše uvedené požádá o posílení rozpočtu.

Příloha č. 1: „Smlouva o vzniku společnosti“.


