Město Moravský Krumlov a dodávky energií
Město Moravský Krumlov se v průběhu listopadu roku 2011 rozhodlo řešit své energie
prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou, v té době nesoucí
název Best Price Energy. Tento projekt byl založen na principu společného nákupu energií.
V průběhu let 2012 až 2015 se do něj zapojilo několik stovek měst a obcí. Přestože byla
smlouva podepsána až 6. 12. 2011, podařilo se na téměř všech odběrných místech zajistit
nové, cenově výhodnější dodavatele již od 1. 1. 2012 a město Moravský Krumlov a jeho
příspěvkové organizace tak mohly realizovat úspory již v celém roce 2012, které činily více jak
3,5 milionů korun. Nutno podotknout, že kromě města ušetřili také jeho občané, neboť dodávka
plynu pro odběrná místa Správy majetku města slouží k výrobě tepla pro moravskokrumlovské
domácnosti ať již v nájemních bytech, či na Sídlišti, které teplem zásobuje městská kotelna.
To se projevilo ve snížení ceny za jednotku vyrobené energie, která klesla u kotelny na Sídlišti
z 634,20 Kč/GJ v roce 2011 na 526,97 Kč/GJ v roce 2012. Konkrétně u třípokojového bytu to
znamenalo úsporu cca 2,5 tisíce korun za roční náklady na vytápění a teplou vodu.
Vzhledem k tomu, že se spolupráce osvědčila, pokračovali jsme v ní i v následujících letech.
Smluvní vztah bez obtíží fungoval až do podzimu 2015. Na konci roku 2015 se začaly
objevovat zprávy o tom, že je společnost Energie pod kontrolou v obtížích, což tvrdil zejména
její konečný dodavatel elektrické energie. Současně bylo na toto téma zveřejněno několik
televizních reportáží a novinových článků. Přestože v této chvíli není zřejmé jak spor mezi
Energií pod kontrolou a dodavatele elektrické energie dopadne, uzavřeli jsme kvůli ztrátě
důvěry s Energií pod kontrolou dohodu o zániku smlouvy k 31. 12. 2015, kterou schválilo
Zastupitelstvo města dne 16. 12. 2015.
V současné době má město i jeho příspěvkové organizace smlouvy o dodávkách elektrické
energie i zemního plynu od 1. 1. 2016 se společností Energie Pro s.r.o., které v listopadu roku
2015 podepsala na základě udělených plných mocí z roku 2011 Energie pod kontrolou na
období 2016 až 2019. Zejména u plynu je i díky jeho celosvětovému poklesu cena výrazně
nižší než v roce 2015. Ceny na následující období pak budou vypočítány dle cen na pražské
energetické burze PXE. To však bude platit pouze tehdy, pokud uzavření těchto smluv potvrdí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kam město podalo podnět na zahájení přezkoumání
úkonů zadavatele, tedy zda výběr dodavatele proběhl dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tomu tak nebude, vybere město nové
dodavatele energií. Vyvracím tímto také spekulace o možném odpojení od dodávek, kterým
vyhrožoval předchozí dodavatel a v současné době rozhodně nehrozí.
Od 28. 3. 2012 do 28. 3. 2015 jsem byl ve společnosti Energie pod kontrolou členem dozorčí
rady. Do té mě v roce 2012 navrhla rada města Moravský Krumlov. Tuto možnost nám nabídla
Energie pod kontrolou, jelikož jsme byli jedním z prvních měst zapojených do projektu. Na
jednání dozorčí rady jsme jednohlasně odmítli návrhy správní rady na odměňování členů
dozorčí rady a celou dobu jsme veškerou činnost vykonávali bez nároku na honorář. Na
jednáních dozorčí rady i mimo ně jsme byli informováni o stavu projektu a dalších aktivitách,
zejména v oblasti dalších úspor energií např. při revitalizacích kotelen a veřejného osvětlení.
Tyto projekty měly být financovány formou EPC, tedy z úspor za platby energií. Dále jsme na
jednáních dozorčí rady schvalovali účetní závěrku společnosti. Poslední jednání mělo
proběhnout na konci června roku 2015, ale den před jeho konáním bylo zrušeno.
Zhodnocení čtyřleté spolupráce bude možné vyhodnotit až po vyúčtování roku 2015. Za
předchozí roky 2012 až 2014 se však ušetřilo oproti ceníkovým cenám původních dodavatelů
více jak 8 milionů korun. Podrobnější informace je možné najít na stránkách města.
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