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Praha, 20. října 2022 

Č.j.: ÚCK/375-1/2022 

 

Výběr společného dodavatele energií – aktuální informace 

 

Milé sestry a bratři, 

 

posíláme vám aktuální informace ohledně vyjednávání o dodávkách energií v ČCE. 
 

V tomto týdnu proběhlo osobní jednání mezi zástupci ČCE, Diakonie ČCE a společností E.ON 

o cenách pro hromadný odběr energií v dalším období. Výsledek jednání nás nijak netěší, ale 

v současné situaci, kdy trh s energiemi prakticky zkolaboval, byl poměrně tušitelný. Stávající 

dodavatel není v současné době schopen nabídnout nám na míru upravené ceny dodávek energií 

a není ani schopen (až na zákonem definované výjimky) přijmout nové odběratele energií. 

Co z toho pro nás plyne a jaká doporučení vám můžeme poskytnout? 
 

Další jednání o zvláštním ceníku nemá v tuto chvíli význam. Pro rok 2023 jsou nastaveny 

maximální limity cen energií nařízením vlády č. 298/2022 Sb., které platí pro všechny dodavatele 

i odběratele energií v Česku. Toto vládní nařízení nahrazuje původně uvažované varianty 

zastropování cen a určuje stanovení cen energií pro koncové odběratele nikoli podle tržní síly či 

počtu zaměstnanců, ale pro právnické i fyzické osoby určuje stejná kritéria. Ta jsou stanovena 

podle toho, zda je odběratel připojen na hladinu nízkého, vysokého či velmi vysokého napětí, 

respektive u plynu, zda je maloodběratelem, středním odběratelem nebo velkoodběratelem.  
 

Až na několik málo výjimek spadají sbory ČCE a střediska Diakonie do kategorie odběratelů 

připojených na hladině nízkého napětí/maloodběratelů plynu. Tyto ceny jsou uvedeny v §3 

zmíněného nařízení vlády: 

- maximální cena elektřiny je 5.000 Kč/MWh, 
- maximální cena plynu je 2.500 Kč/MWh, 
- stálý měsíční plat za dodávku (pro obě komodity shodný) je 130 Kč/MWh. 

Dlužno podotknout, že se jedná o ceny bez DPH a platby za související služby v elektroenergetice 

nebo plynárenství (to jsou ty známé regulované platby, které naleznete na každém vyúčtování 

energií). 
 

Z uvedeného nařízení vyplývá, že žádný odběratel, který je připojen na hladinu nízkého 

napětí/maloodběratel, nemůže zaplatit za dodané energie více, ať už má jakékoli vyjednané 

smlouvy s kterýmkoli dodavatelem energií. Další jednání o cenách pro hromadný odběr tak v tuto 

chvíli ztrácejí smysl, všechny nabízené produkty u všech dodavatelů totiž počítají s výrazně 

vyššími cenami (např. u Pražské energetiky více než 7.500 Kč/MWh, u ČEZu přes 9.000 

Kč/MWh). Jediný produkt, který E.ON aktuálně nabízí a v nejbližší době s jistotou nabízet bude, je 

postaven na spotových cenách, kdy denní cena za MWh je počítána zpětně podle cen 

v jednotlivých hodinách dne, s 30denní výpovědní lhůtou. Tento produkt v případě, že by došlo 

k výraznému zlepšení situace na trhu s energiemi, tedy poklesu jejich cen pod státem definovaná 

maxima, se pak jeví výhodnějším než produkty nabízené jinými dodavateli, kteří vycházejí 

z pevných cen, ovšem počítají je ze současných cen produktů a se standardní výpovědní lhůtou. 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298


Po pečlivém zvážení situace doporučujeme sborům a střediskům Diakonie následující: 
 

1. Sbory a střediska, které jsou již nyní zapojeny v programu společného dodavatele energií 

▪ požádejte E.ON o zaslání nové smlouvy na příští rok, jak to E.ON nabízel ve výpovědích, 

které rozesílal v průběhu září a října t.r.; 

▪ e-mail s žádostí odešlete na adresu businessline@eon.cz; 

▪ vzor znění žádosti (doplňte své údaje):  

„Vážení, dne XY. září 2022 jsme od vás obdrželi výpověď smlouvy/smluv 

o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny pro odběrné místo/odběrná místa: 

                EAN xxxxxxx na adrese 

                EIC yyyyyyyy na adrese (seznam doplňte dle potřeby). 

Součástí uvedené výpovědi / uvedených výpovědí je i nabídka nové smlouvy na období 

od 1. 1. 2023. Tímto vás žádáme o její předložení.“ 

2. Sbory a střediska, které se chtěly připojit nově 

▪ zůstaňte u stávajícího dodavatele energií. 
 

3. Sbory a střediska, které jsou u jiného dodavatele a dostaly od něj výpověď smlouvy z důvodu 

ukončení jeho činnosti 

▪ pro uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu oslovte 

nejlépe ty dodavatele, na jejichž distribučním území sídlíte, tento dodavatel je ze zákona 

povinen vám dodávky energií zajistit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
distribuční území dodavatel 

PREdistribuce Pražská energetika 

ČEZ distribuce ČEZ 

EG.D E.ON 

distribuční území dodavatel 

Pražská plynárenská Pražská plynárenská 

RWE – GasNet  Innogy 

EG.D  E.ON  

 

Všechny sbory i střediska Diakonie mají samozřejmě možnost oslovit dodavatele energií podle 

vlastního uvážení. Těm pak doporučujeme, aby pečlivě zvážily délku nabízené fixace cen, dobu 

trvání smlouvy a zejména délku výpovědní doby (to bude důležité v okamžiku, až se trh 

s energiemi vrátí k normálnímu fungování, aby bylo možno v co nejkratším čase přejít k dodavateli 

s výhodnější nabídkou). Pokud se rozhodnete jít touto cestou, prosíme vás, abyste nám podali 

zprávu, co se vám povedlo vyjednat, abychom se při dalších jednáních mohli opřít o reálné 

zkušenosti. Kontakty jsou uvedeny v patičce dopisu. 
 

Situaci na trhu s energiemi budeme i nadále sledovat. Pokud během příštího roku dojde k jeho 

stabilizaci a situace se vrátí k normálu, kdy bude možno bez obav z nepřiměřených cen měnit 

dodavatele, pokusíme se vyjednat výhodnější podmínky v rámci hromadného odběru. 

 

S pozdravem 

 
Vladimír Podroužek      Martin Fryščok 

vedoucí provozního oddělení      referent provozního oddělení 

distribuční území elektřiny distribuční území plynu 
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