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Centrum společných služeb Orlicka, které je
v provozu od července 2016, rozšířilo od poloviny roku 2017 svoji činnost o poradenství
v oblasti veřejných zakázek.
Oblast veřejných zakázek je pro obce jako
veřejného zadavatele oblastí, se kterou se
setkává při péči o svůj majetek velmi často.
Jde zároveň o oblast velmi složitou, ke které
se vztahuje řada právních norem.
Sdružení obcí Orlicko zaměstnalo na problematiku veřejných zakázek Ing. Josef France,
který má zároveň tuto oblast na starost na
Městském úřadě v Letohradě. Jeho úlohou je

obcím poskytovat v oblasti veřejných zakázek
nejen metodickou pomoc, ale i zakázky menšího rozsahu administrovat, nebo spolu
s obcemi konzultovat jejich veřejné zakázky,
které spadají pod zákon o zadávání veřejných
zakázek.
V tomto informačním zpravodaji Vám představíme jednu z dlouholetých hlavních aktivit
Orlicka na poli meziobecní spolupráce, kterou
je společný postup obcí a dalších subjektů při
nákupech elektrické energie a zemního plynu.

Meziobecní spolupráce – společné nákupy energií
V roce 2012 se Sdružení obcí Orlicko dohodlo
se svými členskými obcemi na společném
postupu při nákupu elektrické energie. Po
dlouhých diskuzích se Orlicko rozhodlo nakupovat elektrickou energii jak v hladině nízkého napětí, tak v hladině vysokého napětí na

Českomoravské komoditní burze Kladno a
uzavřelo smlouvu o provádění burzovních
obchodů s burzovním dohodcem firmou FINservis, a.s., se kterou spolupracuje Orlicko
dosud.
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Sdružení obcí Orlicko přizvalo ke společnému
nákupu elektrické energie i obce Lanškrounska, a tak se do prvého nákupu na rok 2013
zapojilo celkem 392 odběrných míst ve vlastnictví buď přímo obcí, nebo jimi zřizovaných
organizací. Objem nakupované elektrické
energie byl pro rok 2013 6.000 MWh.

Pro rok 2017 jsme nakoupili elektrickou
energii pro 1.075 odběrných míst v objemu
18.000 MWh.

Díky společnému postupu při nákupu elektrické energii bylo uspořeno přes 1,2 mil. Kč.

V následujícím grafu je ukázán vývoj průměrné ceny elektrické energie za 1 MWh, za kterou se Sdružení obcí Orlicko společně
s Lanškrounskem dařilo nakupovat od roku
2013.

Na rok 2014 již Sdružení obcí Orlicko společně s Lanškrounskem nakupovalo elektrickou
energii pro 685 odběrných míst v objemu
přes 10.000 MWh.

Díky významnému poklesu cen elektrické
energie v 1. polovině roku 2016 se nám pak
podařilo vykázat úsporu na ceně elektrické
energie přes 4,2 mil. Kč.

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO
Od roku 2013 (nákup na rok 2014) nakupuje
Orlicko s Lanškrounskem na komoditní burze
i zemní plyn. Pro rok 2017 jsme již nakupovali
24.000 MWh zemního plynu.
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V následujícím grafu je znázorněn vývoj nakoupených cen zemního plynu za 1 MWh od
roku 2014.

Vývoj ceny plynu pro Sdružení obcí Orlicko

V minulých týdnech proběhl nákup elektrické energie a zemního plynu
na roky 2018 a 2019 za tyto ceny:
Elektrická energie
NN
794 Kč/MWh
VN
813 Kč/MWh

Zemní plyn
MO 439 Kč/MWh
VO
435 Kč/MWh

Z výsledku posledního nákupu je zřejmé, jak
specifický byl vývoj cen v roce 2016.

Pro zajímavost jsou v další tabulce vyčísleny
úspory společného nákupu energií pro rok
2017.

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Úspory bez DPH v
Úspory na DPH v Kč Úspory včetně DPH v Kč
Kč

Komodita
Elektřina - nízké napětí

3 161 505

663 916

3 825 421

Elektřina - vysoké napětí

1 035 853

217 529

1 253 382

Plyn - maloodběr

3 174 803

666 709

3 841 512

Plyn - velkoodběr

2 200 855

462 179

2 663 034

Celkem

9 573 016

2 010 333

11 583 349

Kontakty na pracovníky CSS Sdružení obcí Orlicko
Manažer CSS Orlicko
RNDr. Antonín Fiala
603 874 843
fiala@redea.cz

Specialista pro rozvoj regionu
Mgr. Jitka Kovalčíková
773 737 983
jitka.kovalcikova@letohrad.eu

Specialista pro rozvoj regionu
JUDr. Jana Hlavsová
724 117 563
hlavsova@orlicko.cz

Specialista na veřejné zakázky
Ing. Josef Franc
725 324 512
josef.franc@letohrad.eu

