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Všem sborům Českobratrské církve evangelické 

 

Praha, 9. srpna 2022 

Č. j.: ÚCK/311/2022 

 

 

Výběr společného dodavatele energií pro roky 2023 a 2024 

 

 

Vážené sestry, vážení bratři, 

 

obracím se na Vás s žádostí o součinnost při výběru společného dodavatele energií pro sbory 

ČCE a Diakonii ČCE.  
 

Usnesení č. 48 ze 3. zasedání 33. synodu ukládá ÚCK zajistit ve spolupráci s Diakonií ČCE 

společné dodávky energií. Mnoho sborů této možnosti již od roku 2014 využívá. Při posled-

ním jednání v roce 2020 se nám podařilo vyjednat ceny, které i v době velmi nepříznivého 

vývoje na energetickém trhu pomohly sborům, které se k společnému odběru přihlásily, 

uspořit nemalé prostředky i díky zafixovaným cenám. Platnost těchto vyjednaných cen končí 

k 31. 12. 2022. Je jasné, že takto výhodných podmínek v dnešní době, kdy ceny elektrické 

energie i plynu stoupají stále k novým výšinám raketovým tempem, se nám dosáhnout ne-

podaří. Přesto se chceme pokusit o vyjednání výhodnějších cen, než jaké je možno získat 

od dodavatelů při individuálním jednání. Naší strategií při vyjednávání je rovněž umožnit 

dalším sborům, které o to projeví zájem, aby se mohly ke společným dodávkám připojit 

(v současné době to bohužel možné není, objem energií, které pro nás E.ON v roce 2020 

zakoupil za výhodné ceny, byl omezený). 
 

Abychom se mohli při jednání opřít o relevantní data, prosíme všechny sbory, které chtějí 

možnosti společného dodavatele využít pro další dvouleté období, o vyplnění dotazníků 

o spotřebě elektrické energie a plynu. Dotazník je potřeba vyplnit pro každé odběrné místo 

zvlášť.  
 

Všechny v dotazníku požadované údaje jsou k nalezení ve vyúčtování energií, které Vám 

posílá Váš dodavatel (jedná se o identifikátory EIC u plynu, respektive EAN u elektrické 

energie, celkovou spotřebu v MWh, u elektrické energie pak distribuční sazbu, hodnotu jis-

tiče a u dvoutarifové sazby spotřebu v MWh zvlášť ve vysokém a nízkém tarifu). Formulář 

si pamatuje zadané údaje, vyplnění identifikačních údajů o sboru pro druhé a další odběrné 

místo je tedy jednodušší. 
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Dotazníky naleznete na těchto odkazech: 

elektrická energie: 

https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-farni-sbory/hdo-vyber-na-dalsi-ob-

dobi-el/ 

plyn: 

https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-farni-sbory/hdo-vyber-na-dalsi-ob-

dobi-zp/ 

 

Prosíme o vyplnění dotazníků nejpozději do 31. srpna 2022. Připomínáme, že se jedná 

o možnost, nikoli povinnost sborů připojit se ke společnému odběru. Sborům, které dotaz-

níky nevyplní, nejsme schopni garantovat možnost připojení se ke společnému odběru v prů-

běhu období, na které budou ceny vyjednány – stejná situace nastala v posledních dvou le-

tech. 
 

S případnými dotazy se, prosíme, obracejte na pracovníky provozního oddělení ÚCK: Vla-

dimíra Podroužka, vedoucího provozního oddělení, nebo Martina Fryščoka, referenta pro-

vozního oddělení, prostřednictvím e-mailu provoz@e-cirkev.cz. 

 

S pozdravem 

 

 

Martin Fryščok 
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