
Pořadové číslo:  6/5 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 06.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“  - 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení uzavření smlouvy o 

centralizovaném zadávání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické 

energie na období 2020 a 2021“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2 bere na vědomí okruh zadavatelů (příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí 

statutárního města Přerova uvedené v příloze č. 1), pro který je statutární město Přerov 

připraveno centralizované zadání veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na 

období 2020 a 2021“ provést jako centrální zadavatel na základě „Smlouvy o 

centralizovaném zadání veřejné zakázky“. 

 

3 schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s 

názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“, ve smyslu § 9 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1, 

 

4 pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“ mezi centrálním zadavatelem a 

pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na 

období 2020 a 2021“. 

 

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím veřejné zakázky budou pořízeny služby jak pro zadavatele 

Statutární město Přerov, tak i pro jím zřízené příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou 

účastí statutárního města Přerova, které jsou samostatnými veřejnými zadavateli ve smyslu zákona č. 

134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), jedná se o tzv. 

centralizované zadávání dle § 9 zákona. V rámci centralizovaného zadávání bude vystupovat 

Statutární město Přerov jako centrální zadavatel a jím zřízené příspěvkové organizace a společnosti s 

majetkovou účastí statutárního města Přerova jako pověřující zadavatelé. Centrální zadavatel a 

pověřující zadavatelé, pro něž bude centralizované zadávání provedeno, jsou dle § 9 odst. 4 zákona 

povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky, tzn. do okamžiku uzavření smlouvy na 

plnění předmětu veřejné zakázky, uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a 

povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění 

dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“ vč. návrhu na uložení povinnosti využití institutu 

centrálního zadání z důvodu vytvoření předpokladů pro dosažení úspor při nákupu běžných komodit 

příspěvkovými organizacemi a stanovenými společnostmi s majetkovou účastí statutárního města 

Přerova (seznam viz příloha č. 1) byl předložen i k projednání Radou města Přerova. Vzhledem k 

tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 13.6.2019, v řádném termínu odevzdání předloh ZM 

ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM tak bude 

Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb – věcný gestor 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, z důvodu  končícího období platnosti stávající smlouvy 

o sdružených dodávkách elektřiny (31.12.2019), doporučuje schválit usnesení dle předloženého 

návrhu.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Informace k veřejné zakázce: 
  

Název veřejné zakázky  
Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021 

  

Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je: 

- fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen 

zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, 

- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 



podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a 

ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a 

zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 

energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném 

znění, 

- zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb, 

- zajištění fakturace za regulované i neregulované ceny elektřiny do odběrných míst zadavatele.  

  

Předpokládaná hodnota 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí k datu předkládání záměru veřejnou zakázku částku ve 

výši  

39 103 148 Kč bez DPH.  
Předpokládaná hodnota zahrnuje dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí i vysokého napětí za 

všechny příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí statutárního města Přerova, 

zohledňuje také případné navýšení ceny za komoditu s ohledem na vývoj cen na burze. 

  

Výše uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě dodavatelských faktur, 

které SMP, příspěvkové organizace a obchodní společnosti obdrželi v roce 2018 od stávajícího 

dodavatele. Spotřeby, náklady i faktury jsou evidovány ve společném systému. 

  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti nákupu 
Statutární město Přerov má uzavřenou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny na dobu určitou, do 

data 31. 12. 2019. V rámci zabezpečení provozuschopnosti statutárního města Přerova a jím zřízených 

a ovládaných organizací je třeba zajistit dodavatele elektrické energie a zároveň se i nadále snažit 

optimalizovat provozní náklady. 

  

Informace o způsobu nákupu 
Zajištění dodávek elektrické energie je podle nutno realizovat formou zadání veřejné zakázky. Podle § 

2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 

  

Centralizované zajištění dodávek elektrické energie je navrhováno z důvodu vytvoření předpokladů 

pro dosažení úspor při nákupu v důsledku většího množství poptávaného plnění (dosažení úspor z 

rozsahu) a snížení administrativní zátěže na straně veřejných zadavatelů. 

Centrálním zadavatelem, který v případě schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení 

centralizace nákupu bude ve veřejné zakázce vystupovat jako centrální zadavatel dle § 9 zákona, tj. 

jako zadavatel, který bude pořizovat dodávky pro jiné veřejné zadavatele, bude statutární město 

Přerov. 

  

Centrální zadavatel a ostatní zadavatelé, pro něž bude centralizované zadávání provedeno, jsou 

povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky, tzn. do okamžiku uzavření smlouvy na 

plnění předmětu veřejné zakázky, uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a 

povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.  

  

Okruh zadavatelů, pro které bude centralizované zadávání prováděno, musí být vymezen již v 

zadávací dokumentaci a dále nesmí být měněn. Případná změna stanoveného okruhu zadavatelů by pro 

zadávací řízení znamenala velké riziko, které by mohlo vyústit až jeho zrušení. 

  

Pro eliminaci výše uvedeného rizika je tak okruh zadavatelů stanoven již v okamžiku schvalování 

záměru veřejnou zakázku zadat tak, že městským organizacím a společnostem by měla být účast na 

centrálním zadání uložena. 

  

Vlastní zadání veřejné zakázky bude realizováno formou nákupu elektřiny a zemního plynu 

prostřednictvím dohodce komoditní burzy na burzovním shromáždění v souladu s ustanovením § 64 

písm. c) zákona. Nákup energií na komoditní burze probíhá v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o 



komoditních burzách, a taktéž se řídí burzovními pravidly a burzovními uzancemi, nad kterými dohlíží 

státní dozor vykonávaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, do jehož kompetence nákup 

uvedených komodit spadá. 

  

Hlavní výhody nákupu prostřednictvím komoditní burzy:  

  

• zkrácení celkové doby trvání procesu, tzn. rychlý a efektivní proces 

  

• nižší administrativní a personální náročnost na straně zadavatele (žádné konání hodnotících komisí) 

• burzovní obchody mají výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek §64 odst. c) a neplatí pro 

ně 

• lhůty závazné pro zakázky v režimu ZVZ 

  

• proces nákupu komodity probíhá v elektronickém prostředí, v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o 

komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů 

  

• statut burzy a burzovní pravidla, Státní dozor 

  

• obchod uzavřen ihned při střetu nejlepší nabídky s poptávkou 

  

• smlouvy (tzv. závěrkové listy) generuje burza a dohodce je distribuuje svým klientům 

  

• prvky, které jsou uplatněny v aukci na burzovním shromáždění 

  

 možnost zadání pouze nižší protinabídky 

  

 prodloužení obchodování při změně protinabídek v posledních dvou minutách o další dvě minuty 

  

 stanovení vyvolávací ceny 

  

 protokolární záznam úkonů burzovního obchodu 

  

  

Informace o způsobu financování a finančním krytí veřejné zakázky 

  

Vzhledem k tomu, že VZ bude mít dopad na roky 2020 a 2021, finanční krytí veřejné zakázky bude 

řešeno formou požadavku na mandatorní výdaj ve schváleném rozpočtu pro roky 2020, 2021. 

  

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky  

 

 


