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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  22         dne 14.10.2019                             OISM221907R  

 

Nákup elektřiny a plynu na období 1.1.2020-31.12.2021 

 

Právní rámec:                      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

Předkladatel:                       Ing. Bc. David Lukeš  ………………………………………. 

Zpracovatel:                        Bc. Marcela Suchanová 07.10.2019…………………………  

Souhlas pověřeného člena rady:   Michal Horek, místostarosta  ………………………….          

Důvodová zpráva 

Město Milevsko bylo dlouholetým zákazníkem firmy E.on a.s., která dodávala do odběrních 

míst města Milevska elektřinu a plyn. Z důvodu neustále se zvyšujících cen u firmy E.on a.s. 

byla 22.11.2012 s firmou Prospeksa a.s., Neklanova 152/44, Praha 2 uzavřena Smlouva o 

zprostředkování burzovních obchodů č. Sml 0324/2012 a od roku 2013 nakupuje město 

Milevsko obě komodity pouze na burze, čímž došlo ke značným úsporám nákladů. Poslední 

obchod byl uzavřen na dvouletý kontrakt na období 1.1.2018-31.12.2019.  

Nákup na období 1.1.2020-31.12.2021 může město Milevsko provést buď nákupem na burze 

– nabízí se opakovaný nákup prostřednictvím firmy Prospeksa a.s. na Českomoravské 

komoditní burze Kladno (firma Prospeksa a.s. jako dohodce) nebo nákup na PXE (Pražská 

energetická burza) – POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Rybná 14, Praha 1  a 

nebo vyzkoušet nákup komodit formou zadání podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

Při porovnání obou burz vychází lépe Českomoravská komoditní burza Kladno, a to zejména 

díky o něco nižším cenám elektřiny a plynu (statisticky má trvale nejnižší obchodní ceny) a 

díky tomu, že obchoduje podle vyjádření jejího zástupce jen s dodavateli energií, s nimiž má 

dobré obchodní zkušenosti, ověřené zákazníky burzy. V současné době má město Milevsko 

díky obchodování na ČMKB Kladno uzavřené smlouvy s  Centropol Energy a.s., Vaníčkova 

1594/1, Ústí nad Labem na dodávku elektřiny a s Pražskou plynárenskou a.s. Národní 37, 

Praha 1 na dodávky plynu.  

Na PXE je výhodnější nakupovat velké objemy energií pro firmy, neboť zde lze soutěžit i tzv. 

násobící koeficient, pomocí kterého si ceny řídí částečně i soutěžící organizace, to ale 

vyžaduje pracovníka na místě energetika, který denně sleduje vývoj cen energií. 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. (Pražská energetická burza) má naopak i 

vyšší poplatky za obchodování. 

U dodavatelů elektřiny a plynu jsme zjišťovali, zda by se přihlásili do výběrového řízení  

podle zákona 134/2016 Sb. (podlimitní zakázka) jako dodavatel komodit. Odpovědi byly 

nejednoznačné, ale přikláněly se více k možnosti „nepřihlásili“, protože přihláška do 

výběrového řízení touto formou je pro ně administrativně náročná, jako rychlejší a 

efektivnější pro ně se jim jeví obchod na burze. Z tohoto důvodu se tato možnost jeví jako 

nejméně přínosná. 

 

OISM doporučuje pokračovat v obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno. 
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