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Výběr vhodných dodavatelů energií – informace k usnesení č. 48 přijatému
3. zasedáním 33. synodu ČCE
Milé sestry a milí bratři,
3. zasedání 33. synodu přijalo níže uvedené usnesení č. 48:
Výběrové řízení na dodavatele energií
1.
2.
3.

Synod bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení č. 56 (tisk 18/5), které bylo
přijato 2. zasedáním 33. synodu.
Synod ukládá farním sborům ČCE, aby nejpozději do 30. 9. 2013 závazně sdělily synodní
radě, zda k projektu společného výběru dodavatele energií přistupují či nikoliv.
Synod ukládá synodní radě, aby realizovala projekt společného výběru dodavatele a
o výsledku realizace tohoto projektu podala zprávu 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení bylo přijato na základě předložené zprávy o plnění usnesení č. 56 2. zasedání
33. synodu, kde byla popisována problematika společného výběrového řízení ČCE a Diakonie
ČCE s cílem dosáhnou pro oba subjekty nejvýhodnějších cen elektrické energie a plynu. Mezi
vedením Diakonie ČCE a ÚCK proběhlo jednání, na kterém bylo diskutováno o tom, zda je
v dané situaci výhodnější provádět společný nákup energií na burze, nebo zda uskutečnit
standardní výběrové řízení oslovením přímých dodavatelů.
Dosavadní výsledky uskutečněných jednání spíše potvrzují, že případný společný postup při
výběru přímého dodavatele je žádoucí a ovlivňuje konečnou výši ceny. Toto však platí
za podmínky, že je znám předpokládaný objem jednotlivých komodit a že jsou současně
známy podmínky smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem energií. Tyto informace jsou
k dispozici u Diakonie ČCE a povšechného sboru. U farních sborů lze pouze odhadovat, zda
se připojí ke společnému postupu při výběru dodavatele či ke společnému nákupu na burze.
Má-li být tedy naplněn smysl usnesení (dosažení levnějšího nákupu energií) přijatého na
1. zasedání 33. synodu, je nutné zajistit stav, kdy bude znám počet farních sborů, které se
závazně k tomuto projektu připojí.
Na základě výše uvedeného uložil synod farním sborům, aby nejpozději do 30. září 2013
závazně sdělily synodní radě, zda k projektu společného výběru dodavatele přistupují či
nikoliv. Termín 30. září 2013 byl stanoven ze dvou důvodů. Prvním důvodem je současný
smluvní vztah Diakonie ČCE se stávajícím dodavatelem a druhým důvodem je garance ceny
stávajícího dodavatele energií ČCE – povšechného sboru. V případě dodávky plynu bylo

jednáním dosaženo nabídkové ceny určené pro farní sbory ve výši 735,- Kč/MWh bez
DPH. Pro Diakonii ČCE byla s ohledem na kategorie velkoodběru upravena nabídková cena
na částku 725,- Kč/MWh bez DPH. Tato nabídka je však časově omezena a platí do
30.9.2013. Při uzavření smlouvy je tato cena garantována na dobu 1 roku. Dodávku
elektrické energie je možné v tuto chvíli dohodnout u farních sborů individuálně s ohledem
na objem spotřeby a kategorii odběru.
Není vyloučeno, že společným výběrem bude dosaženo ještě příznivější ceny. Tato cena
bude samozřejmě platná pro všechny zúčastněné subjekty v tomto společném projektu.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte prosím ekonomicko-provozního
náměstka ÚCK prostřednictvím e-mailu: straka@e-cirkev.cz, nebo telefonicky na mobilní
telefon č. 603 822 317.
Závazná rozhodnutí, zda k projektu společného výběru dodavatele přistupujete či nikoliv,
sdělte prosím v požadovaném termínu na e-mailovou adresu: bromek@e-cirkev.cz.
V případě souhlasu se společným projektem prosíme farní sbory, aby současně ke svému
sdělení připojily kopii stávající smlouvy s dodavatelem plynu a elektrické energie.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

František Straka, ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK

