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MPSV: Minimalizovali jsme režijní náklady celého resortu
centrálním nákupem energií na komoditní burze
Ministerstvo práce a sociálních věcí pořídilo dodávky elektřiny a zemního plynu
pro své objekty, přímo řízené organizace a jejich pobočky a pracoviště pro roky 2014
a 2015 na Českomoravské komoditní burze Kladno a proti letošním cenám ušetřilo
26 milionů korun.
Přes pozitivní zkušenosti s elektronickou aukcí při předchozím nákupu elektřiny a obdobně
směřující přípravu nákupu zemního plynu, se nakonec MPSV rozhodlo pro realizaci těchto
veřejných zakázek prostřednictvím energetické burzy. Její trh již opakovaně využívají také
ostatní ministerstva, krajské úřady a řada dalších velkých veřejných zadavatelů. Zásadní pro
MPSV bylo, že burza, resp. její členské společnosti, disponují specialisty na obchodování
energetických komodit. „Ti nám urychleně zrevidovali analýzu spotřeby elektřiny,
modifikovali analýzu provedenou u zemního plynu pro potřebu burzovních obchodů
a do jednoho měsíce umístili naši poptávku na burzovní trh,“ uvedl náměstek ministra
pro řízení úřadu Zdeněk Kadlec.
Ministerstvo nakoupilo bez zbytečných průtahů a administrativy 22. listopadu tohoto roku
a všechny resortní organizace už mají k dispozici podepsané smlouvy. MPSV pořizovalo
32 tisíc megawatthodin silové elektřiny a 77 megawatthodin zemního plynu pro jednotlivá
pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce a další organizace s celkem
436 odběrnými místy u elektřiny a 212 odběrnými místy u plynu na území celé republiky.
„V současných cenách bychom za tyto energie zaplatili 118 milionů korun, v cenách
vysoutěžených to ale představuje méně než 92 milionů korun,“ informoval ředitel
odboru centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku David Novák.
Ze všech energií resort MPSV snížil náklady nejvíce u elektřiny ve vysokém napětí, kde
cena spadla o plných 27 procent. Cena elektřiny v nízkém napětí se pak snížila meziročně
o 26 procent, zemní plyn v režimu maloodběr klesl o 22 procent a v režimu velkoodběr
o 15 procent.
Ministerstvo už předem vyhodnotilo, že pořízení energií touto cestou bude výhodnější než
u předchozích forem nákupu. „Náklady resortu skokově klesly o 22,3 procenta a nebýt
měnové intervence ČNB, překročili bychom v úsporách dokonce 30 milionů korun.
Evidentně se tak jedná o nejefektivnější formu realizace veřejné zakázky,“ uzavřel
ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Petr Sulek
tiskový mluvčí

Mgr. Petr Sulek, tiskový mluvčí, tel.: 221 923 080, e-mail: petr.sulek@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz

