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ANOTACE 

 Tato práce popisuje postup p�i zm�n� dodavatele elekt�iny. Popisovaný proces je 

sestaven tak, aby zm�na vedla k dosažení co nejnižších náklad� na nákup této komodity. 

První �ásti mapují sou�asný stav liberalizovaného trhu s elekt�inou, veškerou legislativu, a 

objas�ují základní pojmy k problematice. Další kapitoly jsou koncipovány jako postupné 

kroky vedoucí k danému cíli, tedy ke kone�né zm�n� dodavatele a to tak aby, bylo 

dosaženo nejlepšího možného ekonomického výsledku. Jednotlivé kroky jsou dopln�ny 

ilustra�ními p�íklady z praxe, které dokazují efektivnost procesu. V záv�ru práce hodnotí 

nejen výsledky, ale také p�ínosy a nevýhody které souvisí se zm�nou dodavatele elekt�iny.   
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SUMMARY 

The thesis describes a procedure to follow when one wishes to change for another 

provider of electricity. The procedure described is set up in order the change would result 

in as lowest cost for purchase of the commodity as possible. First chapters map out the 

existing state of the liberalized market with electricity, all legislative and they explain basic 

definitions concerning the issue. Following chapters are drafted as progressive steps 

leading to a given aim, i.e. the final change of the provider in such way so that the best 

economical result is reached. Each step is accompanied with illustrative examples coming 

out of practice which prove the effectiveness of the process. Finally, the thesis assesses 

results as well as benefits and disadvantages related to the change of the electricity 

provider. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

ERÚ  Energrtický regula�ní ú�ad. 

GWh  Gigawatthodina je energetická jednotka. 1 GWh odpovídá práci stroje o 

výkonu 1GW po dobu 1 hodiny.  

HDS Hlavní domovní sk�í�. 

MJ M�rná jednotka. 

MWh Megawatthodina je jednotka energie. 1 GWh= 1000 MWh . 

NN Nízké nap�tí. 

NT Nízký tarif. 

OECD  Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj (zkrácen� OECD angl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní 

organizace 30 ekonomicky nejrozvinut�jších stát� na sv�t�, které p�ijaly 

principy demokracie a tržní ekonomiky. [9] 

VN Vysoké nap�tí. 

VT Vysoký tarif. 
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1 ÚVOD 

Liberalizovaný trh s elekt�inou je založen na principu svobodného výb�ru 

dodavatele této komodity ze strany spot�ebitele. To znamená, že kterákoli fyzická, �í 

právnická osoba, jakožto oprávn�ný zákazník (viz Seznam základních pojm�), má právo 

vybrat si svého dodavatele elektrické energie. Tato možnost volby má za následek vznik 

rozmanitého konkuren�ního prost�edí, v n�mž má kone�ný zákazník možnost zvolit si dle 

pot�ebného typu a množství elekt�iny nejlukrativn�jšího dodavatele. V tomto energetickém 

trhu d�íve zastávaly regula�ní orgány (v p�ípad� �eské republiky jde o Energetický 

regula�ní ú�ad- ERÚ- viz Seznam základních pojm�) úlohu jakéhosi stanovitele cen. 

Každoro�n� diktovali výši cen a pasovali tak odb�ratele do role chrán�ného zákazníka 

(viz Seznam základních pojm�). Liberalizací se z takovýchto odb�ratel� stávají oprávn�ní 

zákazníci  s právem volby, která jim umož�uje ovlivnit zhruba 40% náklad� pot�ebných k 

nákupu silové elekt�iny. Zbylou �ást nadále ovliv�uje Energetický regula�ní ú�ad. Takto 

volný energetický trh je také daleko hospodárn�jší a efektivn�jší, jelikož odpadá nutnost 

vytvá�et ekonomicky nevýhodné nadbyte�né kapacity, jejichž financování jinak zat�žovalo 

kapsy spot�ebitel�. 

Po�átky liberalizovaného trhu s energetikou ve sv�t� lze zaznamenat od 70 let 

minulého století, kdy v USA a Chile prob�hly první reformy, které umož�ovaly 

individuálním výrobc�m elekt�iny, aby na základ� dlouhodobých smluv zásobovali velké 

spole�nosti, zpravidla s monopolním postavením na trhu. Liberaliza�ní boom však nastal 

teprve v devadesátých letech ve Velké Británii, Norsku a na Novém Zélandu, a to 

zavedením pln� konkuren�ního trhu s elekt�inou. V sou�asnosti existuje v zemích OECD 

p�es 500 milión� spot�ebitel�, kte�í mohou volit svého dodavatele elektrické energie. 

Zatímco v n�kterých zemích se zavedením takto koncipovaného trhu snížila cena elekt�iny, 

p�i�emž nedošlo k selhání sítí z d�vod� nedostate�né kapacity, v jiných p�ípadech naopak 

v minulosti došlo k nár�stu cen, nebo se dokonce snížila spolehlivost dodávek. 

Liberalizace se v jednotlivých zemích v detailech liší, ale v�tšina model� má tyto 

shodné prvky: 
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• Odd�lení (unbundling) prvk� p�irozeného monopolu zabezpe�ování 

dodávek elekt�iny od prvk�, u nichž je konkurence vhodná (výroba 

elekt�iny).  

• Vytvá�ení bariér pro vertikální integraci mezi výrobou a dodávkou elekt�iny 

a ochrany proti tomu, aby jeden subjekt získal p�íliš velký podíl v jednom 

nebo v obou sektorech.  

• Ur�ení nezávislého operátora systému, který je odpov�dný za �ízení 

spotového (okamžitého) trhu v reálném �ase.  

• Konkurence na maloobchodním trhu, minimáln� u spot�ebitel� s velkou 

poptávkou.  

• Existence regula�ního orgánu, který sleduje transparentnost sout�ží, 

zmír�uje dopad tržních sil a monitoruje záložní kapacity. [4] 

V �eské republice probíhal proces liberalizace v n�kolika krocích, v nichž se od 

roku 2002 za�al postupn� otevírat volný energetický trh: 

• Od 1. ledna 2002 – zákazníci s ro�ní spot�ebou nad 40 GWh . 

• Od 1. ledna 2003 – zákazníci s ro�ní spot�ebou nad 9 GWh. 

• Od 1. ledna 2004 – všichni zákazníci s pr�b�hovým m��ením spot�eby 

mimo domácností.  

• Od 1. ledna 2005 – všichni kone�ní zákazníci mimo domácností.  

• Od 1. ledna 2006 – všichni kone�ní zákazníci v�etn� domácností. [10] 

V sou�asné dob� se tedy obchod s elekt�inou u nás �ídí zákonem  �. 91/2005 Sb., 

úplné zn�ní zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), jak vyplývá z 

pozd�jších zm�n - ú�innost od 30. prosince 2004.  Následn� je také upravován vyhláškou 

�. 365/2007 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elekt�inou, 

zásadách tvorby cen za �innosti operátora trhu s elekt�inou a provedení n�kterých dalších 

ustanovení energetického zákona, ve zn�ní vyhlášky �. 552/2006 Sb. - Sbírka zákon�, �ást 

112, ze dne 28. 12. 2007, a dále úplným zn�ním vyhlášky �. 541/2005 Sb., o Pravidlech 
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trhu s elekt�inou, ve zn�ní vyhlášky �. 365/2007 Sb., s vyzna�ením navrhovaných zm�n a 

dopln�ní.  

De facto tedy �eský spot�ebitel m�že od 1.1. 2006 libovoln� m�nit svého 

dodavatele elekt�iny s tím, že musí pe�liv� zvážit všechny možné dostupné nabídky, 

p�i�emž by m�l dbát na výb�rová kritéria, jakými jsou podmínky dodávek a také postavení 

dodavatele, jeho zkušenosti a renomé. P�ehled o dostupných dodavatelích pak lze získat u 

Operátora trhu s elekt�inou (viz Seznam základních pojm�), který mimo jiné zpravuje a 

zprost�edkovává Komplexní seznam licencovaných obchodník� s elekt�inou (viz 

Seznam základních pojm�). Zákazník tedy musí nejprve vypov�d�t smlouvu s dosavadním 

dodavatelem, a to ve vhodném, nebo zvláš� stanoveném termínu, a pak m�že z�ídit 

smlouvu s dodavatelem novým, kterého si z dostupného seznamu zvolí.  

Cílem této bakalá�ské práce je tedy zmapovat a nastínit sou�asný stav 

liberalizovaného trhu s elekt�inou v �R, v�etn� související legislativy, a na základ� tohoto 

pak popsat celý pr�b�h procesu vyhledávání nového dodavatele. Proces je sestaven jako 

návod pro zadavatele (zákazníka) tak, aby podle n�j mohl krok za krokem zm�nu 

uskute�nit. Zm�na by m�la vést samoz�ejm� k lepšímu, tedy ke gró této práce, kterým je 

dosažení minimálních náklad� za nákup elekt�iny. 

V následujících kapitolách a dále také v p�íloze jsou pro ilustraci uvedeny p�íklady 

a ukázky z praxe. Z d�vodu ochrany údaj� jsou tyto p�íklady a ukázky zám�rn� 

pozm�n�ny a skute�nosti, které by mohly poškodit popisovaný subjekt nejsou (také 

z d�vodu nepodstatnosti pro tuto práci) uvedeny. P�íklady a ukázky ze stejných d�vod� na 

sebe vzájemn� nenavazují (p�edevším pak �íselné hodnoty), což ovšem nijak neovliv�uje 

jejich ilustra�ní roli, ani vzájemnou analogii, která je nadále patrná.  
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2 P�ÍPRAVA PROCESU VYHLEDÁVÁNÍ 

NEJVHODN�JŠÍHO DODAVATELE ELEKT�INY 

Na našem sou�asném trhu s elekt�inou jde o to, aby kone�ný zákazník co 

nejvýhodn�ji získal elekt�inu jakožto zboží, od výrobce, respektive obchodníka, tedy 

dodavatele. Aby toho dosáhl, má následující možnosti: 

• oslovit dodavatele p�ímo (osobn�)- v tomto p�ípad� si zákazník vyžádá 

cenovou nabídku od jednotlivých dodavatel� a zárove� si klade vlastní 

podmínky jakými jsou množství a typ dodávané elekt�iny. Tento zp�sob 

využívá zpravidla komer�ní sektor, p�ípadn� domácnosti. 

• vybrat dodavatele prost�ednictvím online dynamického porovnávání 

cenových nabídek formou elektronické aukce- což je moderní a efektivní 

zp�sob užívaný komer�ním sektorem, ale p�edevším ve�ejným sektorem, a 

to na  základ� zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách. 

Samotný proces vyhledávání nejvhodn�jšího dodavatele je záležitostí ú	astník� 

trhu s elekt�inou, kte�í na základ� smluv využívají služeb dodavatele, provozovaných na 

za�ízeních elektriza	ní soustavy (viz Seznam základních pojm�).  

2.1 Ú�astníci trhu s elekt�inou 

Podle �eské legislativy lze ú�astníky trhu s elekt�inou specifikovat takto: 

Výrobci- jsou subjekty, které mají na základ� licence na výrobu elekt�iny (viz Seznam 

základních pojm�) oprávn�ní p�ipojit své za�ízení ur�ené k výrob� elektrické energie k 

elektriza�ní soustav�. Dále musí spl�ovat také podmínky p�ipojení k p�enosové soustav� 

nebo k distribu�ním soustavám a zajišt�ní dopravy p�enosovou soustavou a distribu�ními 

soustavami. Za t�chto okolností m�že výrobce nabízet a dodávat elekt�inu zájemc�m, nebo 

ji využívat k vlastním ú�el�m. 

„Provozovatel p�enosové soustavy-  zajiš�uje spolehlivé provozování a rozvoj p�enosové 

soustavy; poskytuje p�enos elekt�iny na základ� uzav�ených smluv; �ídí toky elekt�iny v 

p�enosové soustav� p�i respektování p�enos� elekt�iny mezi propojenými soustavami 

ostatních stát� a ve spolupráci s provozovateli distribu�ních soustav v elektriza�ní 
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soustav�; odpovídá za zajišt�ní systémových služeb pro elektriza�ní soustavu na úrovni 

p�enosové soustavy.“ [Zákon �. 91/2005 Sb., úplné zn�ní zákona �. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� 

n�kterých zákon� (energetický zákon), jak vyplývá z pozd�jších zm�n - ú�innost od 

30. prosince 2004] 

„Provozovatelé distribu	ních soustav- zajiš�ují spolehlivé provozování a rozvoj 

distribu�ní soustavy na území vymezeném licencí (toto území je zpravidla specifikováno 

ur�itou lokalitou, oblastí p�sobnosti); umož�uje distribuci elekt�iny na základ� uzav�ených 

smluv; �ídí toky elekt�iny v distribu�ní soustav� p�i respektování p�enos� elekt�iny mezi 

ostatními distribu�ními soustavami a p�enosovou soustavou ve spolupráci s provozovateli 

ostatních distribu�ních soustav a provozovatelem p�enosové soustavy.“ [Zákon �. 91/2005 

Sb., úplné zn�ní zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), jak vyplývá 

z pozd�jších zm�n - ú�innost od 30. prosince 2004] 

„Operátor trhu- je akciová spole�nost založená státem, která zajiš�uje koordinaci nabídky 

a poptávky na trhu s elekt�inou na území �eské republiky.“ [Zákon �. 91/2005 Sb., úplné 

zn�ní zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), jak vyplývá 

z pozd�jších zm�n - ú�innost od 30. prosince 2004] 

Obchodníci s elekt�inou- jsou ú�astníci energetického trhu s právem nakupovat a dále 

dopravovat a distribuovat elekt�inu na území �eské republiky, i mimo n�j. Od roku 2007 

se pro �eské obchodníky s elekt�inou stává klí�ovým p�sobení energetické burzy (v 

p�ípad� �eské republiky jde konkrétn� o Energetickou burzu Praha- PXE). Tato burza 

stanovuje pro obchodníky jakási pravidla v nichž hraje hlavní roli nabídka a poptávka. Její 

�innost si lze zjednodušen� p�edstavit jako �innost klasické burzy s akciemi. Zavádí stejné 

podmínky pro všechny ú�astníky, �ímž vytvá�í zdravé konkuren�ní prost�edí. 

Kone	ní zákazníci- jsou spot�ebitelé elekt�iny, kte�í na základ� smluvního vztahu s 

obchodníkem s elekt�inou, odebírají, a následn� platí dané množství energie. Kone�ný 

zákazník nesmí tuto elekt�inu dále prodávat a mít tak z prodeje vlastní prosp�ch, má však 

možnost p�eú�tovat fakturu (p�efakturovat), kterou mu vystavil obchodník s elekt�inou, 

mezi n�kolik subjekt�, kte�í se na konkrétní spot�eb� podílejí. 
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V zásad� lze kone�né zákazníky rozd�lit do t�í úrovní: 

• Domácnosti.  

• Komer�ní sektor. 

• Ve�ejný sektor. 

2.2 Za�ízení elektriza�ní soustavy 

Trh s elekt�inou se uskute��uje na za�ízeních elektriza�ní soustavy, kterými jsou: 

Výrobny elekt�iny- dle za�ízení užitého pro výrobu elekt�iny lze jmenovat tyto výrobce, 

respektive  výrobny elekt�iny: 

• Elektrárny s tuhými palivy (�ernouhelné a hn�douhelné elektrárny). 

• Jaderné elektrárny. 

• Elektrárny využívající obnovitelné zdroje (solární, v�trné, hydroelektrárny, 

geotermální elektrárny, elektrárny s biomasou a bioplynem). 

P�enosová soustava- je systém za�ízení, která zajiš�ují p�enos elektrické energie od 

výrobc� k odb�ratel�m, �ímž se míní p�enos ve velkých m��ítkách, od velkých zdroj� 

(elektráren) k velkým rozvodnám. P�enosová soustava tvo�í jakousi páte� p�enosu 

elektrické energie a zajiš�uje p�enosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech. [11]. 

Distribu	ní soustavy- jsou �ásti p�enosové soustavy od rozvoden k jednotlivým 

uživatel�m, nap�íklad domácnostem, zpravované n�kolika oprávn�nými distributory. 

„P�ímá vedení- vedení na území �eské republiky z�ízené dodate�n� k p�enosové soustav� 

nebo distribu�ní soustav�, se kterou je elektricky propojeno a které není vlastn�no 

provozovatelem.“ [Zákon �. 91/2005 Sb., úplné zn�ní zákona �. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� 

n�kterých zákon� (energetický zákon), jak vyplývá z pozd�jších zm�n - ú�innost od 

30. prosince 2004] 

Elektrické p�ípojky- jsou kone�nými body, do nichž p�ivádí dodavatel elekt�inu pro 

konkrétního kone�ného zákazníka (u domácností jde o stanici HDS- hlavní domovní 

pojistková sk�í�). 
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2.3 Typy smluv 

Existují dva typy smluv, které m�že zájemce s novým dodavatelem uzav�ít: 

• Smlouva o dodávkách elekt�iny- Na jejímž základ� dodavatel zajiš�uje 

pouze silovou elekt�inu. 

• Smlouva o sdružených službách dodávek elekt�iny- Na základ� této 

smlouvy dodavatel zajiš�uje kompletní služby související s dodávkou elekt�iny, tj. nejen 

zajišt�ní silové elekt�iny, ale také dopravy elekt�iny až k zákazníkovi.  

2.4 P�íprava k procesu 

Vyhledávání nejvhodn�jšího dodavatele má každý zákazník ve svých rukou. V 

praxi (zejména u v�tších organizací, �i spole�ností) se ovšem b�žn� celá procedura 

vyhledávání (v�etn� následného auditu, porovnávání a doporu�ení nejvhodn�jšího 

dodavatele), p�enechává specializované firm�, která se zabývá práv� t�mito �innostmi- 

poskytovatel. Následující text vychází tedy ze skute�nosti využití služeb poskytovatele. V 

p�ípad�, že by si veškeré vyhledávání a �innost s tímto související zákazník zajiš�oval sám, 

postupoval by obdobn�. 

2.4.1 Uzav�ení mandátní smlouvy o poskytování poradenské služby 

p�i výb�ru nejvhodn�jšího dodavatele elekt�iny 

Prvním krokem v procesu je uzav�ení mandátní smlouvy na základ�  obchodního 

zákoníku. Aktéry v této záležitosti jsou mandant (zákazník, tedy zadavatel) a mandatá� 

(poskytovatel). 

Mandant- Má zájem o poskytování komplexního poradenského servisu a 

spolupráci p�i vyhledávání a doporu�ení nejvhodn�jšího dodavatele elekt�iny. Jeho cílem 

je minimalizovat náklady na nákup elekt�iny. 

Mandatá�- Je obchodní spole�ností zabývající se poradenstvím v oblasti 

organiza�ní, ekonomické, obchodní a v oblasti služeb. V tomto p�ípad� musí být také 

legálním uživatelem softwaru (elektronického nástroje) ur�eného k použití dle vyhl. �. 

326/2006 Sb. a držitelem atestu ve smyslu vyhl. �. 326/2006 Sb. v platném zn�ní. Dále pak 
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musí být držitelem platného oprávn�ní k podnikání, které jej oprav�uje k realizaci 

p�edm�tu smlouvy. 

Tyto dva subjekty mezi sebou tedy uzavírají smlouvu, jejíž nedílnou sou�ástí jsou 

dále všeobecné obchodní podmínky mandatá�e, smlouva o spole�ném postupu zadavatel� 

p�i centralizovaném zadání, orienta�ní harmonogram postupu otev�eného �ízení, pravidla 

mandatá�e pro elektronické aukce, seznam zadavatel� a plná moc mandanta mandatá�i. 

Mandatá� se zavazuje vykonat pro mandanta �innosti sm��ující k zadání zakázky na 

dodávky elektrické energie a to v následujících t�ech etapách: 

• P�íprava zadávací dokumentace a kvalifika�ní dokumentace ve�ejné 

zakázky, schválení kone�né verze zadávací dokumentace a kvalifika�ní 

dokumentace Centrálním zadavatelem (viz Seznam základních pojm�). 

• Jednání s jednotlivými zadavateli, pro které bude mandant prost�ednictvím 

mandatá�e provád�t zadávací �ízení, jehož cílem bude schválení jednotné 

verze smlouvy o spole�ném postupu v rámci centralizovaného zadávání.  

• Mandatá� se smlouvou zavazuje provést osobn� úplatn� jménem mandanta 

komplexní zadavatelskou �innost a to mimo jiné s využitím dynamického 

porovnávání cen, tj. e-aukcí. Výsledkem tohoto servisu je vyhledání a 

doporu�ení nejvhodn�jšího dodavatele elekt�iny mandantovi (centrálnímu 

zadavateli), to vše v souladu se zákonem �. 137/2006 Sb. a za podmínek 

sjednaných ve smlouv�.  

V p�ípad� využití služeb poskytovatele je jednou z výhod zákazníka zkušenost   

poskytovatele v legislativních záležitostech. V tomto p�ípad� je mu totiž mandantní 

smlouva p�ímo p�edložena, takže jedinou jeho povinností je �ádn� ji prostudovat a ov��it 

její správnost. Ukázka mandantní smlouvy (bez konkrétních údaj�) je uvedena v p�íloze �. 

1.  
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2.4.2 Získání podklad� pro provedení auditu sou�asného stavu 

spot�eby elekt�iny 

Dalším a zárove� záv�re�ným krokem v p�íprav� procesu, je získání všech 

pot�ebných podklad� pro to, aby bylo možno na jejich základ� provést následný audit. 

T�mito podklady se rozumí: 

• Seznam odb�rných míst v hladin� odb�r� nízkého nap�tí.  

• Za každé odb�rné místo nízkého nap�tí �zú�tovací fakturu (v�etn� zadní 

strany faktury- tj. detailní rozpis k vyú�tování k faktu�e za sdružené služby 

dodávky elekt�iny s údaji o množství odebrané elekt�iny za 12 m�síc�). 

• Aktuální smlouvu se stávajícím dodavatelem elekt�iny. 

• Smlouvu o p�ipojení k distribu�ní soustav�. 

• Seznam odb�rných míst v hladin� odb�r� vysokého nap�tí.  

• Za každé odb�rné místo vysokého nap�tí 12 posledních zú�tovacích faktur a 

údaje o odb�ru silové elekt�iny. 
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3 AUDIT SOU�ASNÉHO STAVU ODB�RU ELEKT�INY 

VE VŠECH ODB�RNÝCH MÍSTECH ZADAVATELE 

Aby poskytovatel, p�ípadn� zákazník sám, jakožto zadavatel, mohl specifikovat 

sv�j požadavek na odb�r elekt�iny a také služby s tím spojené, musí novému dodavateli- 

zájemci, poskytnout co nejpodrobn�jší údaje o sou�asném stavu odb�ru. Na základ� toho 

pak zájemce vyhotoví p�íslušnou nabídku. Z toho d�vodu je tedy nezbytné provést audit ve 

všech potenciálních odb�rných místech.  

3.1 Zákazník jakožto centrální zadavatel 

Výhody zm�ny dodavatele elektrické energie jsou tím markantn�jší, �ím v�tší je 

spot�eba tohoto produktu. P�estože sou�asný zákon umož�uje volbu dodavatele i 

domácnostem (to maximáln� jednou za 6 m�síc�), tato možnost je však prakticky 

neproveditelná, p�edevším z d�vodu nevelkého odb�ru a tedy nelukrativnosti nabídky pro 

dodavatele. V praxi je tedy tato možnost volby upot�ebitelná zvlášt� pro v�tší organizace, 

spole�nosti, �í r�zné konglomeráty. P�íkladem m�že být mimo jiné m�sto. M�sto v roli 

centrálního zadavatele je tím, kdo kupuje od dodavatele elekt�inu, a tu pak dále 

p�erozd�luje, respektive p�efakturovává (ne však za cenu vyšší nežli samo nakoupilo) 

dalším „pododb�ratel�m“- tedy odb�rovým organizacím (v tomto p�ípad� m�že být 

odb�rovou organizací nap�íklad základní škola, mate�ská škola, jídelny a domy d�tí a 

mládeže, kulturní za�ízení m�sta, technické služby m�sta a jiné).  

Každá odb�rová organizace má tedy svá odb�rná místa a to bu	 vysokého �i 

nízkého nap�tí. 

3.2 Pr�b�h auditu 

a) V první �ad� je sestaven celkový po�et odb�rových organizací, které jsou 

zahrnuty do sou�asného stavu odb�ru elekt�iny. Ty jsou následn� rozd�leny 

na odb�ratele NN (nízkého nap�tí) a odb�ratele VN (vysokého nap�tí). 

b)  Je zjišt�n souhrn množství a hodnot ro�ních odb�r� silové elekt�iny za 

objekty v �len�ní dle VN a NN. P�ehled je patrný z následující tabulky, 
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(která obsahuje smyšlené, pouze ilustra�ní údaje. Stále uvažujeme s 

p�íkladem m�sta jako centrálního zadavatele). 

 

 

 

Souhrn množství a hodnoty ro	ních odb�r� silové elekt�iny za objekty v 	len�ní dle VN a 

NN 

Množství odb�ru (MWh) 
Hodnota v cenách r.2008 

(K	) 

Odb�rové organizace 

sa
zb

a-
 p

ro
du

kt
 

nízký 

tarif 

(NT) 

vysoký 

tarif 

(VT) 

odb�r 

celkem 

nízký 

tarif 

(NT) 

vysoký 

tarif 

(VT) 

odb�r 

celkem 

Vysoké nap�tí 

Technické služby m�sta 0 

Index 

Power 

Duo 

708,4 544,1 1 
25

2,
6 

97
5 

91
4 

1 
17

8 
78

3 

2 
15

4 
69

7 

celkem vysoké nap�tí x 708,4 544,1 1 
25

2,
6 

97
5 

91
4 

1 
17

8 
78

3 

2 
15

4 
69

7 

Nízké nap�tí 

Základní škola 1 C25d 11,9 34,3 46,2 15 814 71 146 86 960 

Základní škola 2 C25d 4,9 14,6 19,5 6 504 30 214 36 718 

Mate�ská škola 1 C25d 3,1 12,7 15,7 4 041 26 292 30 333 

Mate�ská škola 2 C02d 0,0 29,5 29,5 0 55 586 55 586 

Základní um�lecká škola, 

p�ísp�vková organizace 1 
C25d 8,7 10,4 19,2 11 543 21 669 33 213 

Základní um�lecká škola, 

p�ísp�vková organizace 2 
C02d 0,0 7,2 7,2 0 13 633 13 633 

D�m d�tí a mládeže, 

p�ísp�vková organizace 1 
C25d 1,2 1,1 2,3 1 602 2 203 3 805 

D�m d�tí a mládeže, 

p�ísp�vková organizace 2 
C25d 1,9 3,2 5,1 2 463 6 718 9 181 
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Školní jídelna, p�ísp�vková 

organizace 1 
C02d 0,0 48,7 48,7 0 89 825 89 825 

Technické služby m�sta, 

p�ísp�vková organizace 2 
C62d 0,0 6,3 6,3 0 7 982 7 982 

Technické služby m�sta, 

p�ísp�vková organizace 3 
C62d 0,0 6,2 6,2 0 7 936 7 936 

Kulturní za�ízení m�sta, 

p�ísp�vková organizace 1 
C25d 11,5 42,1 53,6 15 264 87 357 10

2 
62

1 

Kulturní za�ízení m�sta, 

p�ísp�vková organizace 2 
C25d 6,9 11,6 18,5 9 162 23 969 33 132 

M�stská správa les� s.r.o. 1 C25d 0,1 0,2 0,3 89 454 543 

M�sto 1 C25d 3,8 1,8 5,6 5 009 3 804 8 812 

M�sto 2 C01d 0,0 0,0 0,0 0 66 66 

celkem nízké nap�tí x 54,0 230,0 28
3,

9 

71
 4

92
 

44
8 

85
3 

52
0 

34
5 

celkem VN + NN  762,4 774,1 1 
53

6,
5 

1 
04

7 
40

6 

1 
62

7 
63

6 

2 
67

5 
04

2 

Tab. �. 1. Souhrn množství a hodnoty ro�ních odb�r� silové elekt�iny za objekty v 

�len�ní dle VN a NN         [13] 

c) Z výše uvedených p�ehled� je ur�ena celková dosavadní hodnota ro�ního 

odb�ru silové elekt�iny z hladiny nízkého i vysokého nap�tí a dále také 

odb�rové množství nov� p�edpokládané. Viz následující tabulka, (která je 

analogická s p�edešlou tabulkou � 1., p�estože jsou její �íselné hodnoty jiné). 
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Stanovení p�edpokládané hodnoty ve�ejné zakázky na dodávku elekt�iny za všechny 

subjekty, doporu	ené k ú	asti na centralizovaném zadání ve�ejné zakázky 

množství odb�ru (MWh) p�edpokládaná hodnota (K	) 
Centrální 

zadavatel 
sazba -

produkt nízký 

tarif (NT) 

vysoký 

tarif (VT) 

odb�r 

celkem 

nízký 

tarif (NT) 

vysoký 

tarif (VT) 

odb�r 

celkem 

celky- vysoké             

nap�tí- dle 

produkt� 

Index 

Power 

Duo 

708,4 544,1 1 
25

2,
6 

975 914 
1 178 

783 2 
15

4 
69

7 

C 01d,        

C 02d,       

C 03d, 

0,0 414,8 414,8 0 77
9 

31
7 

77
9 

31
7 

C 25d,      

C 26d, 
389,6 481,1 870,7 

51
6 

21
3 

99
7 

87
2 

51
4 

08
5 

C 45d, 9,6 0,2 9,8 16 603 376 16 979 

celky - nízké 

nap�tí - dle 

distribu	ních 

sazeb 

C 62d, 0,0 1 172,1 1 172,1 0 

1 
49

3 
21

2 

1 
49

3 
21

2 

celkem nízké 

nap�tí 
x 399,2 2 068,2 2 

46
7,

4 

53
2 

81
6 

3 
27

0 
77

7 

3 
80

3 
59

3 

Celkový sou	et 1 107,6 2 612,3 3 
72

0,
0 

1 
50

8 
73

0 

4 
44

9 
56

0 

5 
95

8 
29

0 

Tab. �. 2. Stanovení p�edpokládané hodnoty ve�ejné zakázky na dodávku elekt�iny 

za všechny subjekty, doporu�ené k ú�asti na centralizovaném zadání ve�ejné 

zakázky          [13] 

 

d) Získané stávající výsledky lze tedy považovat za jakousi bernou minci, od 

níž by se m�ly odvíjet nabídky p�ípadných nových dodavatel�. Ti nyní mají 

p�ehled o tom, jaký typ elekt�iny, v jakém množství a v jakých odb�rových 

lokalitách bude zákazník požadovat. Dodavatel tedy vyhodnotí je- li s to 
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vyhov�t t�mto požadavk�m a to samoz�ejm� za cenu, která by pro 

zákazníka byla výhodn�jší než doposud.  

3.3 Smluvní záležitosti vyplývající z auditu 

U žádného z odb�rných míst nejsou p�edpokládány významné zm�ny ro�ního 

odb�ru elekt�iny a proto jsou p�edpokládané odb�ry v následujícím roce nastaveny ve 

stejných objemech, jak byly zaznamenány z p�edložených podklad�. 

Smlouvy s novými dodavateli jsou zpravidla z�izovány na dobu neur�itou, takže má 

centralizovaný zadavatel možnost kdykoli p�estat odebírat požadovanou elekt�inu a to dle 

smlouvy i v p�ípad� konkrétního odb�rového místa, zatímco pro ostatní místa m�že 

odebírat nadále. 
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4 PROCES VE�EJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY 

ELEKT�INY PRO VE�EJNÉ A SEKTOROVÉ 

ZADAVATELE 

Proces ve�ejné zakázky lze charakterizovat �ty�mi po sob� jdoucími kroky. 

Výsledkem tohoto postupu je uzav�ení smlouvy o ve�ejné zakázce na konkrétní dodávku 

elekt�iny: 

a) Poskytovatel pro budoucího centrálního zadavatele zpracovává proces 

dosažení statutu centrálního zadavatele, tj. zajiš�uje uzav�ení smluv o 

spole	ném postupu p�i centrálním zadávání s jednotlivými zadavateli 

(nap�. p�ísp�vkovými organizacemi z�ízenými budoucím centrálním 

zadavatelem a obchodními organizacemi s majetkovým vkladem budoucího 

centrálního zadavatele). 

b) Poskytovatel na základ� výsledku auditu zpracovává specifikaci zadávací 

dokumentace a následn� ve�ejnou zakázku oznámí dle zákona �.137/2006 

Sb. (tedy zákona o ve�ejných zakázkách). 

c) Poskytovatel provádí veškeré úkony spojené s procesem ve�ejné zakázky a 

p�edepsaných lh�tách v souladu se zn�ním zákona �.137/2006 Sb. Jedná se 

p�edevším o poskytování zadávací dokumentace zájemc�m, p�ijímání 

obálek s dokumenty prokazujícími spln�ní kvalifika�ních podmínek a s 

nabídkami zájemc�. 

d) Poskytovatel zajiš�uje ustavení komise pro posouzení kvalifikace a 

p�edb�žné posouzení nabídek zájemc�, �ízení �innosti této komise v�etn� 

zpracování všech dokument� o pr�b�hu a výsledcích jednání, doporu�ení 

zadavateli k p�ípadnému vylou�ení zájemc�, nespl�ujících kvalifika�ní 

podmínky, doporu�ení zadavateli t�ch zájemc�, kte�í splnili podmínky pro 

ú�ast v dynamickém porovnávání nabídkových cen formou elektronické 

aukce. 
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5 PROCES P�ÍPRAVY A REALIZACE DYNAMICKÉHO 

POROVNÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN FORMOU 

ELEKTRONICKÉ AUKCE 

a) Proces p�ípravy, jejímž vrcholem je elektronická aukce, za�íná tím, že 

poskytovatel (p�ípadn� zákazník sám) vyzve zadavatelem schválené 

zájemce k ú�asti na dynamickém porovnávání nabídkových cen formou 

elektronické aukce.  

b) Dále poskytovatel za použití atestovaného softwaru administruje celý 

pr�b�h e-aukce od výzvy zájemc�m do jejího ukon�ení, tj. dosažením 

nejnižší nabídkové hodnoty dodávky dle pravidel e-aukce. Vlastnictví 

atestovaného softwaru je tedy jedním z d�vod� (p�edevším z ekonomického 

hlediska), pro� využít služeb poskytovatele. 

c) Následuje doporu�ení zadavateli, aby zadal ve�ejnou zakázku zájemci s 

nejnižší cenovou nabídkou. 

d) V záv�re�né fázi poskytovatel ov��uje, zda jsou ve smlouv� o dodávkách 

elekt�iny uzavírané mezi zadavatelem a vít�zným zájemcem uvedeny údaje, 

jež byly v procesu ve�ejné zakázky dosaženy. 

5.1 Realizace elektronické aukce 

Samotná elektronická aukce je jednou z nejd�ležit�jších �ástí celého procesu. V 

následujícím popise jejího pr�b�hu jsou proto pro názornost uvedeny modelové ukázky, 

které jsou op�t v návaznosti na p�íkladu m�sta, jakožto centrálního zadavatele. 

5.1.1  P�edm�t elektronické aukce 

V první �ad� je stanoveno jaký typ elekt�iny, v jakém tarifu a v jakém množství 

bude p�edm�tem aukce. Sestaví se proto seznam všech projednávaných položek. 
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Ukázka seznamu: 

Po�adové �. 

položky- kód 
Název položky MJ Množství 

Položka �. 1 

Cena silové elekt�iny - VN jednotarif - m��ení 

typ A p�i 100 % toleranci odb�ru 

 

Pozn. 

U této položky bude zobrazena minimální cena 

pouze v p�ípad�, že k této položce vepíšete svou 

cenovou nabídku. 

MWh 2089 00 

Položka �. 2 

Cena silové elekt�iny - NN jednotarif - C 01d, C 

02d, C 03d, p�i 100 % toleranci odb�ru 

 

Pozn. 

U této položky bude zobrazena minimální cena 

pouze v p�ípad�, že k této položce vepíšete svou 

cenovou nabídku. 

MWh 691 00 

Tab. �. 3. Seznam položek       [13] 

5.1.2 Zadávací podmínky 

 Jedná se o jakási pravidla, jimiž se �ídí všichni ú�astníci aukce. Musí být 

tudíž p�esn� specifikována a dodržena, jinak by se celá aukce mohla stát neplatnou. 

Ukázka zadávacích podmínek: 

• Zájemce je povinen v zadávacím kole v jednotlivých položkách vložit ceny, 

které nabídnul v listinné podob�.  

• Cena za jednotku pro jednotlivé položky je uvád�na bez DPH a bez stálých 

plateb za odb�rné místo NN. 

• Platnost smlouvy pro dodávky elekt�iny ze sítí NN od … do … 

• Platnost smlouvy pro dodávky elekt�iny ze sítí VN od … do … 
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• P�ípustná je smlouva o sdružených službách dodávek elekt�iny s p�enesením 

odpov�dnosti za odchylku dle vyhlášky ERÚ �. 451/2005 Sb v platném 

zn�ní, p�ípadn� smlouva o dodávce elekt�iny. 

• Nejsou p�ípustné žádné sankce související s velikostí odb�ru. 

• Zájemce ú�astí v e-aukci jednozna�n� deklaruje sv�j závazek uzav�ít 

smlouvu o sdružených službách dodávek elekt�iny pro jednotlivá odb�rní 

místa zadavatele, p�ípadn� samostatn� (tedy jednotliv�) a to za ceny, které 

uvedl jako své kone�né nabídkové ceny v e-aukci a byl zadavatelem vybrán 

jako vít�z. 

• Kritériem pro hodnocení je celková nejnižší nabídková cena. [13] 

5.1.3 Harmonogram 

Pro každou aukci je vytvo�en harmonogram, jakožto �asový a obsahový rozvrh. 

Informuje tedy ú�astníky o tom kdy a co bude v dané záležitosti probíhat. Každý uchaze� o 

zú�astn�ní se aukce zárove� dostává desetimístný p�ístupový klí�, který mu umožní vstup 

do virtuální auk�ní sín�. 

Ukázka harmonogramu (veškeré údaje v	etn� data a 	asu jsou smyšlené, 

pouze ilustra	ní): 

Základní kolo- 01.01.2009 11:00 bude zp�ístupn�n e-auk�ní portál pro zadávání vstupních 

nabídek, p�i�emž každý uchaze� vidí jen svou nabídku. Nabídka uvedená k �asu ukon�ení 

zadávacího kola je nabídkou ur�enou k podání nových auk�ních hodnot dle par. 97 odst. 2 

Zákona 137/2006 Sb. Povinností uchaze�e je vložit vstupní nabídku do ukon�ení tohoto 

kola. 

Auk	ní kolo- 08.01.2009 10:00 bude elektronická aukce zahájena a všem uchaze��m se 

zobrazí nejnižší cenová nabídka. Po dobu 00 hod. 30 min. mají jednotliví uchaze�i 

možnost své nabídky ješt� upravovat (pouze sm�rem dol�). Nová cenová nabídka položky 

nem�že být shodná se stávající minimální cenou. 

Minimální krok snížení cenové nabídky- Jednotkovou cenu je možno snižovat 

minimáln� o 10.00 K�. Minimální krok se vztahuje ke stávající hodnot� položky, kterou 
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daný uchaze� požaduje zm�nit (tj. porovnává se s p�edchozí hodnotou této položky u 

daného uchaze�e).  

Maximální krok snížení cenové nabídky- Jednotkovou cenu je možno snižovat 

maximáln� o 50.00 %. Maximální krok se vztahuje k nejnižší možné hodnot� položky, 

kterou daný uchaze� požaduje zm�nit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou 

hodnotou této položky u všech uchaze��). 

Prodlužování- Auk�ní kolo bude prodlouženo o 2 min. p�i zm�n� minimální ceny nabídky 

v posledních 2 min.. 

Platnost p�ístupových klí	�- P�ístupové klí�e expirují za 14 dní po ukon�ení sout�žního 

kola. Po této dob� již nebude možné se do e-auk�ní sín� p�ihlásit. Pokud máte zájem o 

vytišt�ní vašeho protokolu o ú�asti v elektronické aukci a historie e-auk�ního p�ípadu, 

doporu�ujeme vytišt�ní provést neprodlen� po ukon�ení elektronické aukce. [13] 

5.1.4 Vstup do auk�ní sín� 

Každý zájemce o ú�ast v aukci musí vyplnit a zaslat p�íslušnou p�ihlášku. Na jejím 

základ� se stává ú�astníkem aukce. Vstup do auk�ní sín� je možný teprve až se za�átkem 

zadávacího kola a to po zadání p�íslušných údaj� (jméno, adresa…) a elektronického klí�e 

ú�astníka. 

5.1.5 Zadávací kolo 

 Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných 

podmínek. V tomto kole si m�že ú�astník prohlédnout a vyzkoušet práci v e-auk�ním 

prost�edí a následn� zde podá nabídku nových auk�ních hodnot dle par. 97. odst. 2. Zákona 

137/2006 Sb. Zvlášt� se soust�edí na �as do konce kola. Tento �asový údaj se m�ní 

obvykle v rozmezí 3 - 5 sekund (pokud do ukon�ení kola zbývá mén� než 24 hodin). 

Pokud se tak ned�je, pravd�podobn� je p�erušeno spojení a bude pot�eba se do e-auk�ní 

sín� znovu p�ihlásit.  

Dále je v tomto kole povinností zadat vstupní cenové nabídky (nové auk�ní 

hodnoty). Každou vloženou cenu je nutno elektronicky podepsat pomocí elektronického 

kvalifikovaného podpisu. Vždy po stisknutí klávesy ENTER, e-auk�ní software otev�e 
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nové okno, ve kterém uvidí každý ú�astník svou zadanou cenu (pro kontrolu) a bude 

vyzván k vložení certifikátu a hesla. V p�ípad� nepodepsání nové cenové nabídky, nebude 

tato nová auk�ní hodnota odeslána do systému.         

V zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovoln� m�nit a upravovat.  

5.1.6 Auk�ní kolo 

V auk�ním kole již m�že ú�astník upravovat své cenové nabídky pouze sm�rem 

dol� (nákupní elektronická aukce). 

Nová cenová nabídka položky nem�že být shodná se stávající minimální cenou. 

Každá vložená cena musí být op�t podepsána elektronickým podpisem a potvrzena. Vždy 

po stisknutí klávesy ENTER, e-auk�ní software otev�e nové okno, ve kterém, tak jako v 

zadávacím kole, ú�astník uvidí svou zadanou cenu (pro kontrolu) a bude vyzván k vložení 

certifikátu a hesla. V p�ípad� nepodepsání nové cenové nabídky nebude tato nová auk�ní 

hodnota odeslána do systému. 

5.1.7 Další záležitosti elektronické aukce 

V pr�b�hu elektronické aukce je nutné sledovat �as do konce kola - jehož zm�na 

potvrzuje kontakt s e-auk�ním systémem. 

B�hem celé aukce je možná a vhodná komunikace s administrátorem, tedy 

vlastníkem licencovaného softwaru- poskytovatelem. 

Celý pr�b�h elektronické aukce od odeslání výzvy až po ukon�ení je 

zaprotokolován do historie. Veškeré provád�né operace jsou zaznamenávány s p�esností na 

vte�iny. Po ukon�ení elektronické aukce bude ú�astník�m nabídnuta možnost zobrazení 

historie a protokol ú�asti. 

Po ukon�ení aukce bude ú�astník vyzván k potvrzení auk�ního protokolu pomocí 

elektronického kvalifikovaného podpisu. Teprve elektronickým podpisem výstupního 

protokolu dochází k autorizaci u�in�né nabídky. V p�ípad� nedodržení postupu bude na 

nabídku pohlíženo jako na nabídku neplatnou. 
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6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU A EKONOMICKÉHO 

P�ÍNOSU ELEKTRONICKÉHO VÝB�ROVÉHO �ÍZENÍ 

Vyhodnocení výsledk� je záv�re�nou a zárove� nejd�ležit�jší fází celého procesu. 

Zákazník, tedy zadavatel, má vyhotovený audit svého dosavadního odb�ru elekt�iny a 

zárove� nové nabídky, vzešlé z e-aukce. Je nasnad� porovnat stávající ceny  s novou 

nabídkou a vybrat tu nejlukrativn�jší, tedy ekonomicky nejvýhodn�jší. V zásad� tedy 

pracuje s následujícími údaji (pro názornost jsou v závorkách uvedeny smyšlené hodnoty, 

které ovšem korespondují s reálnými p�ípady z praxe): 

Vstupní hodnoty e-aukce- Jde o souhrn všech p�edb�žných nabídek sou�asného 

dodavatele za všechny položky odebírané elekt�iny. 

• (Položka 1- 2 338,- K�/MWh - p�i odb�ru 341 MWh = 797 258,- K�.) 

• (Položka 2- 2 565,- K�/MWh - p�i odb�ru 11 MWh = 28 215,- K�.) 

• (Položka 3- 1 637,- K�/MWh - p�i odb�ru 6 MWh = 9 822,- K�.) [13] 

Nejnižší dosažené ceny- Jsou nejvýhodn�jší cenové nabídky zájemc�, tedy ú�astník� e-

aukce. Op�t za všechny odebírané položky.. 

• (Položka 1- 1 645,- K�/MWh - p�i odb�ru 341 MWh = 560 945,- K�.) 

• (Položka 2- 1 815,- K�/MWh - p�i odb�ru 11 MWh = 19 965,- K�.) 

• (Položka 3- 1 215,- K�/MWh - p�i odb�ru 6 MWh = 7 290,- K�.) [13] 

Celková vstupní hodnota e-aukce- Je p�ímá nabídka sou�asného dodavatele pro 

stanovený celkový objem  zakázky.  

• (Je- li celková zakázka v doposud uvád�ných p�íkladech 358 MWh za 

všechny položky, pak  platba sou�asnému dodavateli �iní 835 295,- K�.) 

[13] 

Nejnižší dosažená celková cena- Je nabídka vít�zného dodavatele pro stanovený celkový 

objem  zakázky. 

• ( P�i stejném odb�ru elekt�iny, tedy 358 MWh za všechny položky, �iní 

nová nabídka vzešlá e-aukcí 588 200,- K�.) [13] 
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Vyhodnocení p�íkladu- Z p�íkladu uvedeného v závorkách je z�ejmé, že rozdíl mezi 

sou�asnou platbou dosavadnímu dodavateli a p�íležitostí odebírat elekt�inu od dodavatele 

nového, je 29,6%, což znamená úsporu 247 095,- K�  za tuto zakázku. [13] 

Nyní zadavatel p�esn� vidí kone�ný výsledek celého procesu. Pakliže využíval 

služeb poskytovatele, je mu dále p�edloženo (krom veškerých administrativních a 

smluvních záležitostí) doporu�ení, aby vybral pro svou zakázku nového dodavatele. Nový 

dodavatel je zárove� p�ipraven uzav�ít smlouvu o sdružených službách dodávky elekt�iny, 

p�ípadn� jen smlouvu o dodávkách elekt�iny.  
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7 ZÁV�R 

V bakalá�ské práci jsem sestavil postup toho, jak zm�nit sou�asného dodavatele 

elekt�iny a nahradit jej novým tak, aby bylo dosaženo minimalizace náklad� na nákup této 

komodity v požadovaném množství. Sestavený proces je souhrnem po sob� jdoucích 

krok�, které vedou ke kýženému cíli. Jde tedy ne jen o postup, ale také o popis všech 

náležitostí, zejména pak t�ch legislativních a daných p�íslušnými zákony.  

Nutným a neodmyslitelným základem této práce je stru�ný nástin sou�asné situace 

liberalizace trhu s elekt�inou v �R, vysv�tlení základních pojm� a  charakteristika subjekt� 

a objekt� vystupujících v dané problematice, a v neposlední �ad� vý�et souvisejících 

zákon� a legislativních záležitostí. Tímto jsem se zabýval p�evážn� v prvních kapitolách 

své práce (n�které základní pojmy uvedené v textu t�chto kapitol jsou vysv�tleny až v 

Seznamu základních pojm� na konci práce) to proto, aby �tená�i získali alespo� základní 

informace nutné pro pochopení následujících kapitol.   

Jednotlivé kapitoly déle chronologicky popisují konkrétní kroky, které je nutno 

vykonat, a které tvo�í ucelený proces. N�které kapitoly jsou popsány stru�n�ji (nap�. 

kapitola 4 - Proces ve�ejné zakázky na dodávky elekt�iny pro ve�ejné a sektorové 

zadavatele), p�esto jejich d�ležitost v této práci není nikterak pod�adná. Naopak je jejich 

obsah natolik závažný, takže jsou  zpravidla podrobn�ji ošet�eny p�íslušnými zákony, tudíž 

se jimi práce pro jejich zna�nou rozsáhlost nem�že a ani nechce dopodrobna zabývat. 

Proto jsem uznal za vhodné podobná témata zestru�nit a na druhou stranu se více v�novat 

t�m, která p�ímo souvisejí s tématem práce. Takovýmto p�ípadem je konkrétn� kapitola 3 - 

Audit sou	asného stavu odb�ru elekt�iny ve všech odb�rných místech zadavatele, 

p�edevším kapitola 5 - Proces p�ípravy a realizace dynamického porovnávání 

nabídkových cen formou elektronické aukce, které považuji spole�n� s kapitolou 6 -

Vyhodnocení výsledku a ekonomického p�ínosu elektronického výb�rového �ízení, za 

st�žejní. 

Uznal jsem za vhodné n�které záležitosti podložit a dokumentovat p�íklady a 

ukázkami z praxe. V úvodu jsou uvedena omezení, která m� vedla k tomu, abych tyto 

p�íklady a ukázky uvád�l pouze obecn� a ne konkrétn�. P�esto v��ím, že mají svou 

ilustra�ní hodnotu a pomohou �tená�i lépe se orientovat v daném problému. 



Jakub Mat�jí�ek: Proces vyhledávání a doporu�ení dodavatele elekt�iny 

2008/2009 24 

Co se tý�e samotné problematiky mé bakalá�ské práce, tedy liberalizovaného trhu 

s elekt�inou a s tím spojených proces�, vytvo�il jsem si k tomuto, b�hem samotné tvorby 

následující názor: 

Myšlenka a vlastn� celá realizace liberalizace je dobrý zp�sob jak rozpohybovat 

stojatá místa na hladin� mnohdy zkostnat�lého systému trhu. Dává nové možnosti a 

výhody ob�ma stranám obchodního procesu, tedy nabídce i poptávce. Na druhou stranu ani 

toto „povolení uzd“ není tak �íkajíc pro každého. P�estože sou�asná legislativa povoluje 

zm�nu dodavatele i domácnostem, je tato možnost z d�vod�, které jsou mimo jiné uvedeny 

v  práci, prakticky nemožná. Liberalizace se tudíž výhradn� týká v�tších celk� jakými jsou 

firmy, velké spole�nosti, konglomerace a m�sta, takže by se dalo �íci že ostatní, p�edevším 

malí zájemci o zm�nu dodavatele, jsou svým zp�sobem „vy�azeni ze hry“.   

B�hem vypracovávání postupu jednotlivých proces� jsem byl postaven p�ed 

zna�nou legislativní bariéru. Problematika této bakalá�ské práce je v podstat� založena na 

daných zákonech (p�edevším pak na energetickém zákonu a zákonu o ve�ejných 

zakázkách). Pro celkové pochopení je d�ležitá znalost t�chto zákon�. Také z tohoto, ale i 

jiných d�vod�, považuji za vhodné (tedy v p�ípad�, že se kdokoli rozhodne pro zm�nu 

svého dodavatele elekt�iny), využít služeb poskytovatele. V mé bakalá�ské práci je 

popsána podstata poskytovatele a také jeho výhody. Poskytovatel je v p�edešlých 

kapitolách jakýmsi pr�vodcem celého procesu a na záv�r se p�ikláním k názoru, že jeho 

pomoc a služby jsou neocenitelné a proto bych jej p�i zm�n� dodavatele každému 

zákazníkovi doporu�il.   

Ze záv�re�né kapitoly 6 - Vyhodnocení výsledku a ekonomického p�ínosu 

elektronického výb�rového �ízení, je markantní ekonomický p�ínos, který sebou p�ináší 

zm�na dodavatele elekt�iny. O zna�ných ekonomických výhodách tedy nem�že být 

pochyb. Celý proces považuji za dobrý zp�sob úspory náklad� vynaložených na nákup 

elekt�iny, p�estože k n�mu neodmysliteln� pat�í nutné po�áte�ní investice jak finan�ní, tak 

�asové a pracovní, ale ve výsledku je návratnost t�chto investic zcela jist� odpovídající.     
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SEZNAM ZÁKLADNÍCH POJM� 

Energetický regula	ní ú�ad- ERÚ 

Jeho hlavními úkoly jsou podpora hospodá�ské sout�že; podpora využívání 

obnovitelných a druhotných zdroj� energie; ochrana zájm� spot�ebitel� v t�ch oblastech 

energetických odv�tví, kde není možná konkurence. [12] 

Oprávn�ný zákazník  

Je odb�ratel elekt�iny jejíž cena je z �ásti regulována a z �ásti ovlivnitelná výb�rem 

vhodného dodavatele (liberalizovaný trh). 

Chrán�ný zákazník  

Je odb�ratel elekt�iny, jejíž cena je pln� regulována.   

Komplexní seznam licencovaných obchodník� s elekt�inou 

Je seznam všech obchodník� s elekt�inou, kte�í jsou oprávn�ní elekt�inu dopravovat a 

distribuovat kone�ným zákazník�m. 

Licence na výrobu elekt�iny 

Je oprávn�ní vydané energetickým regula�ním ú�adem na dobu ur�itou (minimáln� 25 let). 

Na základ� tohoto oprávn�ní se jeho držitel stává licencovaným výrobcem elektrické 

energie.  

Za�ízení elektriza	ní soustavy 

„Vzájemn� propojený soubor za�ízení pro výrobu, p�enos, transformaci a distribuci 

elekt�iny, v�etn� elektrických p�ípojek a p�ímých vedení, a systémy m��icí,ochranné, 

�ídicí, zabezpe�ovací, informa�ní a telekomunika�ní techniky.“ [Zákon �. 91/2005 Sb., 

úplné zn�ní zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), jak vyplývá 

z pozd�jších zm�n - ú�innost od 30. prosince 2004] 

Centrální zadavatel 

„Je ve�ejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, které spo�ívající v tom, že: 
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a) pro jiné zadavatele po�izuje dodávky �i služby, jež jsou p�edm�tem ve�ejných 

zakázek, které následn� prodává jiným zadavatel�m za cenu nikoliv vyšší, než za 

kterou byly dodávky �i služby po�ízeny, nebo 

b) provádí zadávací �ízení a zadává ve�ejnou zakázku na dodávky, služby �i 

stavební práce na ú�et jiných zadavatel�.“ [Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách] 
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P�ÍLOHA �. 1. 

MANDÁTNÍ SMLOUVA 

NA VÝKON ZADAVATELSKÉ �INNOSTI  

K ve�ejné zakázce zadávané  v otev�eném �ízení podle zákona �. 137/2006 Sb., v platném 

zn�ní 

Uzav�ená níže uvedeného dne, m�síce a roku mezi: 

I. 

Smluvní strany 

1.Zadavatel 

sídlo:    

I�:    

DI�:  

jednající:    

�.ú.     

banka:    

dále jen Mandant 

 

2.Poskytovatel 

sídlo:    

koresponden�ní adresa:  

I�:    

DI�:    

zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem  

 

Jednající:     

ve v�cech technických:   

�.ú.:     

banka:     

dále jen Mandatá� 
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II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu podle ust. § 262 odst. 1 obchodního zákoníku 

jako smlouvu mandátní dle ust. § 566 a násl. obch. zákoníku, v platném zn�ní. 

 

2. Mandatá�  je obchodní spole�ností zabývající se poradenstvím v oblasti 

organiza�ní, ekonomické, obchodní a v oblasti služeb. Mandatá� prohlašuje, že je 

legálním uživatelem softwaru (elektronického nástroje) ur�eného k použití dle vyhl. 

�. 326/2006 Sb. v platném zn�ní s tím, že majitel tohoto elektronického nástroje je 

držitelem atestu ve smyslu vyhl. �. 326/2006 Sb. v platném zn�ní. Mandatá� 

prohlašuje, že je držitelem platného oprávn�ní k podnikání, které jej oprav�uje k 

realizaci p�edm�tu smlouvy. 

 

3. Mandant má zájem o poskytování komplexního poradenského servisu a spolupráci 

p�i vyhledávání a doporu�ení nejvhodn�jšího dodavatele elekt�iny pro Mandanta. 

Cílem Mandanta je minimalizovat náklady na nákup elekt�iny. Mandant  bude 

realizovat zadávací �ízení v pozici sektorového zadavatele dle zákona �. 137/2006 

Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, po u�in�ní úkon� 

plynoucích z výše uvedeného ustanovení  (dále jen zákon �. 137/2006 Sb.). 

 

4. Nedílnou sou�ástí této Smlouvy jsou též: 

-Orienta�ní harmonogram postupu otev�eného �ízení, v jehož rámci bude využita a 

provedena elektronická aukce. Sou�ástí pln�ní mandatá�e je kompletní zajišt�ní a 

p�íprava  dokumentace v rámci p�ípadného námitkového �ízení  a �ízení o 

p�ezkoumání úkon� Mandanta ve lh�tách stanovených zákonem �. 137/2006 Sb.  

-Pravidla poskytovatele pro elektronické aukce.  

-Seznam  odb�rných míst mandanta (dodaný mandantem) 

-Plná moc mandanta mandatá�i 

 

Mandatá� nese plnou odpov�dnost za soulad obsahu zadávacích podmínek a výše 

uvedených p�íloh se zn�ním zákona �. 137/2006 Sb. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v �l. I smlouvy jsou v souladu s právní 

skute�ností v dob� uzav�ení smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany se zavazují, že zm�ny dot�ených údaj� oznámí bez prodlení druhé 

smluvní stran�. 

 

III. 

P�edm�t smlouvy 

Mandatá� se zavazuje vykonat pro mandanta �innosti sm��ující k zadání ve�ejné 

zakázky na dodávky elektrické energie a to:  

 

Spolupráce na p�íprav� zadávací dokumentace a kvalifika�ní dokumentace ve�ejné 

zakázky, schválení kone�né verze zadávací dokumentace a kvalifika�ní dokumentace 

Mandantem. 

 

Mandatá� se touto Smlouvou zavazuje dále provést osobn� úplatn� jménem 

mandanta komplexní zadavatelskou �innost podle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách, v platném zn�ní (dále jen „zákon“), k ve�ejné zakázce ozna�ené v �l. IV odst. 1 

této smlouvy, a to mimo jiné s využitím dynamického porovnávání cen, tj. e-Aukcí. 

Výsledkem tohoto servisu je vyhledání a doporu�ení nejvhodn�jšího dodavatele elekt�iny 

Mandantovi, a to vše v souladu se zákonem �. 137/2006 Sb. a za podmínek sjednaných ve 

Smlouv�. (dále v textu jen "ve�ejná zakázka"). 

Mandatá� se rovn�ž zavazuje k zastupování Mandanta v p�ípadném  námitkovém 

�ízení, resp. v �ízení p�ed orgánem dohledu, a to pouze v p�ípad�, že o to Mandant požádá. 

Pokud taková situace nastane, Mandant pro tyto ú�ely vystaví Mandatá�i plnou moc k jeho 

zastupování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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IV. 

Specifikace p�edm�tu ve�ejné zakázky 

 

1. Název ve�ejné zakázky: Ve�ejná zakázka o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro období od … do ... 

 

2. Ve�ejná zakázka citovaná v bod� 1 tohoto �lánku: ve�ejná zakázka na dodávky. 

Definice ve�ejné zakázky: 

P�edm�tem je fyzická dodávka elekt�iny jednotlivým zadavatel�m s p�evzetím 

závazku odebrat elekt�inu z elektriza�ní soustavy v�etn� p�enesení odpov�dnosti za 

odchylku na uchaze�e podle zákona �. 458/2000 Sb., a ve smyslu vyhl. ERÚ �. 

541/2005 Sb., a dalších provád�cích vyhlášek k tomuto zákonu v platném zn�ní. 

 

3. Jedná se o nadlimitní ve�ejnou zakázku realizovanou formou otev�eného �ízení. 

 

4. Zahájení doby pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky: ... 

 

V. 

Provád�ní p�edm�tu smlouvy 

 

1. Mandant se zavazuje p�edat Mandatá�i neprodlen� po podpisu této smlouvy, 

nejpozd�ji však do p�ti dní po podpisu smlouvy, vymezený p�edm�t ve�ejné 

zakázky, a to v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadovaném 

množství. 

 

2. Mandatá� se zavazuje p�edm�t smlouvy realizovat v souladu se zákonem citovaným 

v �l. III této smlouvy. 

 

3. Mandatá� je povinen po ukon�ení zadávacího �ízení p�edat Mandantovi 

dokumentaci o zadání ve�ejné zakázky, a to nejpozd�ji do 15 dní po podpisu 

smlouvy s p�íslušným uchaze�em nebo po zrušení ve�ejné zakázky na základ� 

rozhodnutí Mandanta. 
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4. Mandatá� je povinen dokumentaci o zadání ve�ejné zakázky p�edat zástupci 

Mandanta osobn� v míst� Mandanta, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

5. Mandant nebo jeho zástupce je povinen písemn� potvrdit p�evzetí dokumentace o 

zadání ve�ejné zakázky. 

 

6. Zadávací �ízení se považuje za ukon�ené uzav�ením smlouvy s vybraným 

uchaze�em nebo rozhodnutím Mandanta o zrušení zadávacího �ízení.  

 

7. Mandatá� je povinen �ídit se pokyny Mandanta a postupovat s odbornou pé�i a v 

souladu se zájmy Mandanta. 

 

8. Mandatá� je povinen oznámit Mandantovi všechny okolnosti, které zjistil p�i pln�ní 

této smlouvy a mohou mít vliv na zm�nu pokynu Mandanta. 

 

9. Mandant je povinen oznámit Mandatá�i neprodlen� všechny okolnosti, které mohou 

mít vliv na pr�b�h ve�ejné zakázky v zadávacím �ízení. 

 

10. V p�ípad�, že pokyny nebo zájmy Mandanta budou v rozporu s touto smlouvou a 

zákonem, je Mandatá� povinen Mandanta na tuto skute�nost upozornit. 

 

11. Mandatá� je povinen p�edat Mandantovi v�ci, které za n�ho p�evzal p�i pln�ní této 

smlouvy. 

 

12. Mandant zmoc�uje  mandatá�e  k jednání s t�etími osobami v rámci   realizace 

zadávacího �ízení ve�ejné zakázky. Plná moc tvo�í p�ílohu �. 4 k této mandátní 

smlouv�. 
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VI. 

Odm�na 

 

1. Mandatá�i náleží odm�na v celkové výši  …,- K� bez DPH za jeho �innost dle této 

Smlouvy 

 

2. Právo ú�tovat odm�nu dle �lánku VI., odst.1. má mandatá� po: 

- p�edání doklad� o provedení elektronické aukce,   

- p�edání vyhotovené dokumentace v p�ípad� námitkového �ízení, �ízení o 

p�ezkoumání úkon� Mandanta a dokumentace spojené s ukon�ením zadávacího 

�ízení dle § 81 a násl. zákona �. 137/2006 Sb., 

- p�edání veškeré dokumentace k zadávacímu �ízení Mandantovi, 

-podpisu smlouvy o poskytování sdružených služeb dodávky el. energie s 

vybraným uchaze�em, 

-vypracování písemné zprávy Mandanta podle §85 zákona �. 137/2006 Sb.  a 

oznámení podle §83 zákona �. 137/2006 Sb. 

 

3. �ástka odm�ny dle �l. IV., odst.1 Smlouvy bude navýšena o DPH v souladu s 

obecn� platnou legislativou. 

 

4. Sjednaná �ástka odm�ny v �l. IV., odst.1 Smlouvy je smluvními stranami sjednána 

jako pevná a nejvýše p�ípustná se zapo�tením veškerých náklad� spojených s 

úplným a kvalitním provedením p�edm�tu pln�ní dle této Smlouvy ze strany 

Mandatá�e. Pokud bude v pr�b�hu realizace p�edm�tu pln�ní zjišt�no, že v cenové 

kalkulaci Mandatá�e chybí položka, jejíž existence je ze zadaného p�edm�tu díla 

z�ejmá, nebude to d�vod ke zvýšení ceny, nebo� smluvní cena je cenou maximální. 

 

5. Splatnost vyú�tovaných �ástek odm�ny je 15 dn� ode dne vystavení da�ového 

dokladu, kterým jsou jednotlivé �ástky odm�ny ú�továny s tím, že k nim musí být 

p�iloženy protokoly o spln�ní jednotlivých složek pln�ní písemn� stvrzené osobami 

oprávn�nými jednat ve v�cech technických.  
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6. Mandant je oprávn�n, aniž by se dostal do prodlení, vrátit na koresponden�ní 

adresu Mandatá�i fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle z. �. 235/2004 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, �i bude vystavena v rozporu s touto Smlouvou. V 

takovémto p�ípad� bude Mandatá�em provedena oprava a vystavena nová faktura a 

b�ží nová lh�ta splatnosti dle bodu 4. tohoto �l. Smlouvy.  

 

VII. 

Odpov�dnost za vady a škody 

 

Mandatá� odpovídá za p�ípadné vady pln�ní a vzniklé škody zp�sobené 

Mandantovi v souvislosti s pln�ním dle �l. III této smlouvy. Mandatá� se zavazuje 

Mandantovi nahradit škodu spo�ívající mj. i v p�ípadn� uložených sankcích, která vznikla 

porušením jeho povinností, a to do 14 dn� ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Mandanta 

k úhrad�, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

VIII. 

Platnost a ú	innost smlouvy 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu ur�itou, a to do ukon�ení zadávacího �ízení v souladu s 

�l. V. bodem 6 této smlouvy. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy ob�ma smluvními stranami a 

ú�innosti dnem p�edání jednoho vyhotovení smlouvy Mandatá�i. 

 

IX. 

Termín pln�ní 

 

Mandatá� se zavazuje splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to v 

souladu se zákonem a v termínech dohodnutých s Mandantem – dle Mandantem 

odsouhlaseného �asového harmonogramu. Mandatá� se zavazuje splnit sv�j závazek, který 

je p�edm�tem této smlouvy, nejpozd�ji v termínu do 30.9.2008 
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X. 

Smluvní sankce 

 

1. Pokud Mandatá� svým zavin�ním nedodrží kone�ný termín p�edm�tu pln�ní dle 

�l.IX. této Smlouvy, je Mandant oprávn�n vyú�tovat a Mandatá� povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z �ástky dle odst. VI 1. a to  za každý zapo�atý den 

prodlení kone�ného termínu pln�ní. 

 

2. Dojde-li ze strany Mandanta k prodlení s úhradou oprávn�n� vystavené faktury dle 

této Smlouvy, je Mandatá� oprávn�n vyú�tovat a Mandant povinen uhradit úrok z 

prodlení  ve výši 0,1 % z dlužné �ástky, a to  za každý zapo�atý den prodlení. 

 

3. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto �l. Smlouvy  není dot�eno 

právo smluvních stran na náhradu škod  vyplývající z obchodního zákoníku, a to 

oboustrann� v plné výši vedle smluvních pokut. 

 

XI. 

Zvláštní ustanovení o výb�ru vít�zného uchaze	e 

 

1.V p�ípad�, že nebude ukon�en výb�r vít�zného dodavatele na období od 1.1.2009 

do 31.12. 2011 z d�vodu uplatn�ní námitkového �ízení nebo �ízení o p�ezkoumání úkon� 

Mandanta, nebo nebude možno  realizovat zm�nu dodavatele silové energie na vít�zného 

dodavatele dle § 30 vyhlášky �. 541/2005 Sb. v platném zn�ní do 30.09.2008, posune se 

termín zahájení dodávky silové energie dle ukon�ení námitkového �ízení.  

Tuto skute�nost je Mandatá� povinen zapracovat do zadávací dokumentace a 

dalších dokument� spojených se zpracováním zadání ve�ejné zakázky dle této Smlouvy. 
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XII. 

Záv�re	ná ujednání 

 

1. V ostatních touto smlouvou neupravených vztazích, se tyto �ídí p�íslušnými 

ustanoveními zákona �. 513/91 Sb., Obch. zákoníku, v platném zn�ní. 

 

2. Ustanovení této smlouvy lze m�nit pouze písemnými dodatky vzestupn� 

�íslovanými a odsouhlasenými ob�ma smluvními stranami. 

 

3. Smluvní vztah lze ukon�it písemnou dohodou.  

 

4. Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí a že 

smlouva byla sepsána dobrovoln�, což stvrzují svými vlastnoru�ními podpisy. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na nevyvratitelné právní domn�nce doru�ení písemností, 

dle které se má písemnost za doru�enou, pokud bude zaslána na adresu Mandanta a 

Mandatá�e uvedenou v této smlouv� nebo prokazatelným zp�sobem druhé smluvní 

stran� sd�lenou. Písemnosti budou zasílány do vlastních rukou oprávn�ných osob 

smluvních stran. Pokud nebude v úložní lh�t� adresátem na pošt� vyzvednuta, má 

se za to, že byla písemnost doru�ena posledním dnem úložní lh�ty na pošt�. 

 

6. Smlouva je vyhotovena ve t�ech stejnopisech s platností originálu, p�i�emž 

Mandant obdrží dv� a Mandatá�  jedno vyhotovení.. 

 

 

V … dne ................ V … dne ………………… 

 

Za Mandanta:     

  Za Mandatá�e: 

_____________________    

 ______________________ 
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