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Všem farním sborům ČCE, 

Diakonii ČCE 

Praha, 5. října 2022 

Č.j.: ÚCK/361/2022 

 

Výběr společného dodavatele energií – aktuální informace 

 

Milé sestry a bratři, 

dovolujeme si vám poslat aktuální informace ohledně vyjednávání o dodávkách energií v ČCE. 

Jak víte, řada sborů a středisek Diakonie ČCE je zapojena do hromadné smlouvy na odběr elektřiny 

a plynu, která končí k 31. 12. 2022. Dalším jsme zapojení nabídli a děkujeme za vaše data, která 

jste nám k tomu poskytli. Je nutné říct, že cena elektřiny a plynu podle stávající smlouvy je 

na dnešní poměry velmi nízká a není žádná šance na prodloužení smlouvy za těchto podmínek. 

Ostatně výpověď od poskytovatele nám i zapojeným sborům již přišla. Je třeba se připravit na to, 

že bez ohledu na výběr nového dodavatele zdraží elektřina a plyn v řádech stovek procent. To je 

holý fakt a není před ním úniku. 

Za standardních tržních podmínek je možné uzavírat v řadě odvětví hromadné smlouvy, které cenu 

pro koncové spotřebitele sníží, protože hromadný odběr je pro poskytovatele cenově výhodný. 

Takto pracujeme na prodloužení smlouvy o Církevní mobilní síti a několika dalších, nicméně 

u plynu a elektřiny od března letošního roku neplatí žádná standardní tržní pravidla. Již od března, 

kdy došlo k prvnímu významnému skoku, někteří prodejci energií zastavili prodlužování smluv, 

případně nabízeli pouze zkrácené nové kontrakty na jeden rok apod. Jednat o prodloužení smlouvy 

na jaře nemělo smysl, protože naše smlouva garantovala do konce roku 2022 opravdu výhodnou 

cenu. 

Možnost prodloužení jsme konzultovali s několika odborníky v oboru a bylo nám doporučeno, 

vzhledem ke konci smlouvy 31. 12. 2022, vyčkat. Je pravda, že některé jiné organizace prodloužily 

smlouvu v létě, to však bylo před vyhlášením vládních energetických balíčků, které v srpnu a září 

t.r. změnily zásadně podmínky. Může se tak teoreticky stát, že kdo uzavřel smlouvu v létě, bude 

platit po aplikaci balíčků více, protože situace se neustále mění a stát pohlíží na odběratele různě 

(domácnost, malý/velký podnik). Pokud budou platit dnes známé podmínky, mají mít sbory cenu 

zastropovanou (malý podnik), kdežto povšechný sbor bude mít cenu bez dotací (jsme velký 

podnik). To je však známo jen několik dnů. 

Z hlediska vyjednávání o nové smlouvě jsme oslovili stávajícího dodavatele k předložení nabídky. 

Obratem jsme dostali oznámení, že v dohledné době (v řádu týdnů) nám nabídku nemůže dát, 

nicméně jednání není vyloučeno. Obdobnou praxi lze očekávat i od dalších dodavatelů. Již nyní 

však máme zprávy, že s největší pravděpodobností nebude možné do nové smlouvy zavedení 

nových odběrných míst a nové podmínky budou možné pouze pro již zavedené sbory. Nicméně i to 

se může změnit. 
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V tuto chvíli máte dvě možnosti: 

1) Vyčkat na návrh hromadné smlouvy, o které ÚCK vyjednává, a spolehnout se, že budeme 

v jednat v nejlepším zájmu. Předem je však nutné říct, že nemůžeme garantovat výhodnější 

cenu, než která je na trhu, ani zavedení nových odběrných míst. Paradoxně se totiž ukazuje, 

že hromadné smlouvy nemají žádnou výhodu a zaznívají i hlasy, že „malí si mohou 

vyjednat více“. Neumíme to posoudit a nabídky závisí na velké řadě faktorů, jako je třeba 

možnost přímého odběru v rámci komunitní energetiky a mnoha dalších. 

2) V případě, že se vám jakákoliv nabídka bude zdát výhodná, je plně na vás, zda jí využijete 

a smlouvu podepíšete individuálně. V takovém případě prosíme, abyste nám takovou 

nabídku zaslali a společně se pokusíme podmínky vyjednávat i pro další. 

Jak je možné uspořit, píše předseda Poradního odboru synodní rady pro otázky životního prostředí 

Marek Drápal a odkazujeme také na již zaslaný dopis o možnosti dotací. 

Osobně je mi velmi líto, že vám nemohu poslat jasnější informace. Sám stojím již 16 let 

u vyjednávání smlouvy o Církevní mobilní síti a proto vím, jak náročná jednání jsou. V tuto chvíli 

ale není jiná možnost. 

Proto děkuji za důvěru, kterou v nás máte a věřím, že se podaří vyjednat co nejlepší podmínky. 

O dalším vývoji jednání vás budeme informovat hned jak to bude možné. 

 

S pozdravem 

 

Martin Balcar 

https://zp.evangnet.cz/uspory-energie-v-cirkvich.html
https://zp.evangnet.cz/uspory-energie-v-cirkvich.html
https://ustredicce.e-cirkev.cz/res/archive/033/003523.docx?seek=1654670949

