
Veřejné zakázky
Nákup energií



Právní předpisy

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§64 písm. c) ZZVZ: V případě veřejné zakázky na dodávky může zadavatel použít jednací řízení
bez uveřejnění také, pokud jde o dodávky kupované na komoditních burzách.

§63 odst. 1 písm. a) ZZVZ: Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně
nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo
zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o
účast

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

pojmy + profesní způsobilost

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

- Subjekty, pro které jsou zastropovány ceny

- Rozsah zastropování

- Termíny a další podmínky



Zvláštnosti trhu

- Poměrně malý počet dodavatelů

- Dodavatelé mají v porovnání se zadavateli velkou tžní sílu

- Trh je vysoce regulován

- Běžné použití adhezních smluv

- Vysoká volatilita trhu

- Návaznost na mezinárodní cenový vývoj

Energetické burzy

PXE - Power Exchange Central Europe, a.s.

https://pxe.cz/cs/komoditni-trh/parc

Českomoravská komoditní burza Kladno

https://www.cmkbk.cz

https://pxe.cz/cs/komoditni-trh/parc
https://www.cmkbk.cz/


Dodávka vs. Distribuce

V rámci dodávek energií nutno rozlišovat dodávku komodity a distribuční služby, zadavatel však
potřebuje obojí

Distribuce je regulovanou službou, cena je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ, cenu
distribuce nemá smysl hodnotit

Dodávku komodity je možné poptat na komoditní burze (JŘBÚ) nebo prostřednictvím
obchodníka s elektřinou/plynem

Cena dodávek je v běžných podmínkách tržní, v současné době pro definované subjekty platí
zastropování ceny



Možnost vyloučení neseriózních 
dodavatelů

§48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ:

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že se
účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se
zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k
vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, nebo
že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení
nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo
kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Např. dodavatel byl trestán Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon. Zadavatel by tak mohl ve zjednodušeném podlimitním řízení jako další
požadavek kvalifikace požadovat prohlášení o tom, že dodavatel potrestán nebyl.

Dodavatel provedl nezákonné přerušení dodávek energií nebo jiné závažné neplnění povinností.

Apod..



Předpokládaná hodnota

skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během
předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců,
upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců,
nebo
součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem
zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců,
pokud nemá k dispozici skutečné údaje



Kvalifikace a hodnocení

Kvalifikace

Profesní způsobilost – Licence dle energetického zákona

Technická kvalifikace – reference?

Hodnocení

Spotové vs. Fixní ceny

Skladba ceny

Cena za distribuci + Cena komodity + Přirážka dodavatele



Obchodní podmínky

Obchodí podmínky vs. Vzor smlouvy

Termíny

Odpovědnost za odchylku

Možnost ukončení smlouvy

Centrální zadavatel

Stanovení rozsahu



Děkuji za pozornost

petr@iora.cz


