
Popis opatření

Vhodnost opatření

Typické parametry projektu N

Měrná investiční náročnost 0,000 Kč/GJ

Úspora energie 0 % (zde "pouze" úspora nákladů)

Modelový příklad

Investiční náklady 56 tis. Kč

Průměrná roční spotřeba elektřiny 7 402 MWh/rok

Náklady na elektřinu předchozí 11 797 tis. Kč/rok

Náklady na elektřinu nové 9 933 tis. Kč/rok

Úspora nákladů 1 864 tis. Kč/rok

Opakovatelnost projektu (při změně okrajových podmínek)

V rámci modelového příkladu jsou prezentovány konkrétní výsledky veřejné zakázky "Sdružené služby dodávky

elektřiny", která proběhla v roce 2012 ve městě Litoměřice a kterou si město zajišťovalo vlastními silami v rámci

činností eneregtického managementu. 

Elektronickou aukci může město či jiný subjekt provádět každoročně ať již vlastními kapacitami, či za pomoci

externí společnosti. Provize externích společností se stanovují z celkového objemu zakázky či z dosažených úspor.

Pro porovnání, město Litoměřice v roce 2011 uskutečnilo veřejnou zakázku na dodavatele elektřiny spojenou s

elektronickou aukcí, tehdy ale s pomocí externí společnosti, kde provize činila 33% z uspořených nákladů. Čistý

přínos pro město v roce 2011 činil 400 tis. Kč/rok.

D4. ZMĚNA DODAVATELE ENERGIE

Současná legislativa umožňuje konečnému odběrateli elektřiny a zemního

plynu vybrat si svého dodavatele. Kromě ceny elektřiny je však nutné pečlivě

posoudit obchodní podmínky dodavatele (výpovědní lhůta, další služby). Změna

dodavatele je ze zákona bezplatná, některé společnosti ale od zákazníků

vybírají takzvaný aktivační poplatek, kterému se lze vyhnout kontaktováním

nového dodavatele přímo bez prostředníka.

Toto opatření je vhodné vzít do úvahy a posoudit vždy (v rámci prováděného energetického managementu

budovy). 

Pro domácnosti je při změně dodavatele plynu nejjednodušší uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky

plynu. Na základě této smlouvy zajišťuje dodavatel zákazníkovi kompletní služby, tedy nejen samotný plyn, ale i

přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu.

Kraje a města mohou provádět takzvané sdružené nákupy elektřiny, kdy nenakupují energii pouze pro budovu, ve

které sídlí, ale také pro podřízené organizace. Mezi ně patří hlavně školy, zdravotnická zařízení, domovy pro

seniory, muzea, podniky komunálních služeb a podobně. Organizaci veřejných soutěží (i formou elektronických

aukcí) o nejnižší cenu elektřiny nabízí řada společností, které uvádějí pokles takto vysoutěžené ceny elektřiny

nebo plynu o 10 až 30 %.



Poznámky (národní specifika a doplňující informace)

Příklady dobré praxe

Pokud je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy například u zákazníka doma nebo na chodbě

domu, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů podle § 57 odst. 1 Občanského

zákoníku. Pro případ pozdější reklamace nebo stížnosti je vhodné vždy udělat záznam o jednání.

Energetický management města Litoměřice (http://zdravemesto.litomerice.cz/energeticky-management.html)


